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A. I. POPOV halálával páratlan egyéniséggel lett szegényebb a szovjet 
és a nemzetközi finnugrisztika. Egyike volt századunk kevés számú polihisz
torainak. Érdeklődését nem tudta egy tudományág kielégíteni, szinte egyete
mességre törekedett, ami napjainkban már lehetetlen. A. I. POPOV azonban — 
hála éles elméjének és párját ritkító memóriájának — ennek ellenére több 
tudomány területén alkotott maradandót. A matematika, fizika, történelem, 
nyelvészet, néprajz, régészet és filozófia területéről jelentek meg közleményei, 
de például a csillagászatban is olyan jártas volt, hogy az egyetemen e tárgyból 
is t a r to t t előadásokat. 

Matematikusnak és fizikusnak indult. 1938-ban hazájában és külföldön 
megjelent közleményei elismeréseképpen védés nélkül elnyerte a fizikai és 
matematikai tudományok kandidátusa címet. 1959-ben megjelent Bevezetés 
a matematikai logikába c. könyvét magyarra és bolgárra is lefordították. 

A második világháború alatt hosszú időtt töltött az ostromlott Lenin
grádban, majd a hátországba került. Ezekben az években egy ideig a sziktiv-
kari pedagógiai főiskola matematikai tanszékének vezetője volt, majd a 
Szaratovba evakuált leningrádi egyetemen tanítot t történelmet. 

A háború végén visszatért Leningrádba és 1944-ben védte meg kandidá
tusi disszertációját történelemből. Disszertációjának témája Kelet-Európa 
történeti földrajzával és toponimiájávai volt kapcsolatos. 1948-ban lett a tör
ténettudományok doktora A Szovjetunió finnugor népeinek történelméből 
c. disszertációjának megvédésével. 

A háború utáni években A. I. POPOV érdeklődése mindinkább a finnugor 
népek történelme és nyelve felé fordult, s D. V. BTJBRIH 1949-ben bekövetke
zett halála után csaknem egy évtizedig volt a leningrádi finnugor tanszék 
vezetője. A szovjet nyelvtudomány megújulását eredményező ún. Marr-vitá-
ban ő is hallatta szavát még a Pravda hasábjain is. 

A. I. Popovnak csak a humán tudományok köréből több mint száz köz
leménye jelent meg, közülük több magyar folyóiratokban is. Nagyon értékesek 
számunkra azok a történelmi tanulmányok, melyek a régi finnugor—orosz 
érintkezésekkel foglalkoznak. A finnugor nyelvtudomány terén elsősorban 
a szókincs problémái érdekelték. Kitűnő ismerője volt az óorosz nyelvnek, az 
orosz nyelvjárásoknak, de a török nyelvek szókincsében is szóles körű tájéko
zottsággal rendelkezett. Ilyen irányú kutatásaiból ad ízelítőt M3 HCTopHH 
JieKCHKH H3MK0B BOCTOMHOH EßpOIIbl (M3ÄaTeJlbCTB0 JleHHHTpaÄCKOrO YHHBep-
CHTeTa, 1957) c. könyve. 

Történelmi és nyelvészeti kutatásai párosulnak másik, kevéssel halála 
után megjelent Ha3BaHHH HapOAOB CCCP (JleHHHrpafl, 1973) c. művében, 
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ahol többek közt számos finnugor és szamojéd népnév eredetét, régi előfordu
lásait is tárgyalja. 

Szorosan kapcsolódnak ehhez a témához A. I. POPOV helynévkutatásai. 
Ezek eredményeképpen jelent meg Teorpa^HMecKHe Ha3BaHHH (BBefleHue B 
TonoHHMHKy, 1965) c. könyvecskéje, s most van megjelenés alatt — CJieAbi 
BpeMeH MHHVBUIHX címen — a Leningrádi, Pszkovi és Novgorodi terület föld
rajzi neveit tárgyaló monográfiája. 

E rövid áttekintésből is kiviláglik, hogy A. I. POPOV rendkívüli ember 
volt, mint tudós, s akik ismerték, megerősíthetik, hogy magánemberként is. 
Számos magyar kutató őrzi páratlan vendégszeretete emlékét, derűs, szívélyes 
egyénisége felejthetetlen benyomást te t t tanítványaira, akiknek egyike e sorok 
írója is. 

BERECZKI GÁBOR 

Gyermeknyelvi konferencia, Belgrád 
1972. november 21—23 

A konferencia a déli szomszédunkban folyó gyermeknyelvi és ezzel kap
csolatos kutatások egyik állomása volt. Az Insti tut za Pedagoäka Istrazivanja 
(Pedagógiai Kutatások Intézete) vezetésével és több intézmény aktív rész
vételével jugoszláv kollégáink 1972 februárjában kerekasztal értekezletet tar
tot tak. Ekkor határozták el, hogy a gyermeknyelvi és ehhez kapcsolódó kuta
tásokat (nyelvelsajátítás, iskolai nyelvtan oktatás, az idegen nyelv oktatása, 
beszédkultúra a gyermekek körében stb.) szervezettebbé kell tenni. E határo
zatnak megfelelően hívták egybe 1972. november 21—23. között az említett 
területeken működő nyelvészeket, pszichológusokat és pedagógusokat jobbára 
jugoszláv területről, de utaztak ide Csehszlovákiából, Bulgáriából, az NSZK-
ból és e sorok írója Magyarországról. 

A konferencia említett témái közül elsősorban a gyermeknyelvi kutatá
sok nyelvészeti vonatkozásait, ilyen jellegű eredményeit fogjuk röviden ismer
tetni. (A konferencián közel 40 előadás hangzott el. Terhes lenne ezeket még 
csak cím szerint is felsorolni, de örömmel jelenthetjük, hogy a kézirat leadása 
óta a konferencia anyaga nyomtatásban is megjelent: „Insti tut za Pedagoska 
Istrazivanja, Zbornik 6., Beograd, 1973., 392.") 

A bevezető előadást a belgrádi Kísérleti Fonetikai és Beszédpatológiai 
Intézet vezetője, DORDE KOSTIÓ ta r to t ta (31—35). Részletesen foglalkozott 
az első hónapok hangadásával, e^ek fontosságával a nyelvfejlődésben. Az első 
kiáltások, hangadások szerepe és oka kettős: egyfelől fiziológiai, másfelől 
„jelentéssel" rendelkező hangegyüttesek, mivel az anya (vagy általában a kör
nyezet) a hangadás nyomán a gyermek valamilyen aktuális szükségletét elé
gíti ki. A hangadás és a jelelés szándéka kezdetben inkordinált jellegű. Az első 
hangadások jelentősége: egészséges-e a gyerek (fiziológiai vagy inkább bio
lógiai tényező), ugyanakkor evolúciós tényezőnek is minősíthető: ezen alap
szik a további nyelvfejlődés. Az utóbbi szempont vezeti be a kontinuitás elvét, 
mely a nyelvfejlődés vonatkozásában azt jelenti, hogy az első hangadások 
gügyögéssó szerveződnek. A katalizátor szerepét a kommunikáció játssza, mi
vel az előző szakasz, ÊLZcLZ et szükségletek kielégítését követelő, genetikailag 
kódolt hangadások már az állatvilágban is megfigyelhetők. így a nyelvfejlő-
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désben kettős folyamat játszódik le: a spontán fejlődés és a tanulás. A gügyö
gés korszakában kitüntetett szerepe van a „dallamvitelnek". Hangsúlyozta az 
előadó, hogy a nyelvfejlődés nem tekinthető lezártnak a 3—6 éves korral; 
legalább 16 éves korra kell tenni a nyelvfejlődés viszonylagos lezárulását. 

A több előadással is szereplő SMILJKA VASIC (ugyancsak a fenti intézet 
munkatársa, a kongresszus egyik szervezője) Gyermeknyelv címen (19—29) 
a jelenleg folyó kutatások legfontosabb eredményeit és a további vizsgálatok 
alapvető irányait rögzítette, elsősorban az 1972 szeptemberében Firenzében 
lezajlott kongresszus alapján. 

A gyermeknyelvi kutatások világszerte fokozott lendületet kaptak. Mivel 
e téma viszonylag nagy múltra tekinthet vissza, a legfontosabb követelmény 
az, hogy a mai kutatások választ adjanak arra, hogy: 

a) miféle új módszerrel tudják az eddigi megfigyelések és leírások mód
szer-komplexumát bővíteni, 

b) milyen elméleti és gyakorlati többletet mondhatnak magukénak 
a gyermeknyelv mai tanulmányozói, 

c) korunk milyen újabb feladatot hárít a gyermeknyelv kutatóira. 

A fenti kérdésekre adandó válasz először a gyermeknyelvhez való köze
lítés mikéntjére vonatkozik. Ez alapján három korszakra oszthatjuk a gyer
meknyelvvel való foglalkozás történetét, de itt csak a napjainkra jellemző 
közelítésmódot részletezzük. 

Korunk gyermeknyelvi kutatásait interdiszciplinárisnak nevezhetjük: 
a nyelvész, a pszichológus és a kommunikáció szakembere karöltve dolgozik 
a témán, de eközben nem adják fel viszonylagos önállóságukat. Nyelvleíró 
apparátusként a Chomsky-féle generatív grammatika szolgál jobbára, de 
újabban a Filmoore-féle esetgrammatika sincs hatás nélkül a gyermeknyelvi 
leírásokra. így érthető, hogy az előző korszakkal szemben fokozottabb érdek
lődés nyilvánul meg a szemantikai, szintaktikai kérdések iránt. 

A gyermeknyelv alkalmazott nyelvészetként való kezelése nem új gon
dolat, de napjainkban válik e felismerés egyre fontosabbá (főleg az USA-ban, 
Szovjetunióban, Franciaországban, Svájcban, de mint később látni fogjuk 
Jugoszláviában is). 

A SMILJKA VASiótól pontba szedett teendők közül csak azokat ismertet
jük, melyek elvégzésére döntően a nyelvészek hivatottak: 

1. A gyermeknyelv már a kezdet kezdetén szigorúan strukturált jelen
ség. E struktúra dinamikus, mozgása, fejlődése erősebb, mint bármely más 
jellegű, (felnőttnyelvi diakrón vagy szinkrón) nyelvi jelenség. Ez állítja a nyel
vészt igen nehéz feladat elé, ha a gyermeknyelv szintaktikai, szemantikai 
rendszerét kívánja modellálni. A gyermeknyelv strukturáltságát figyelembe 
vevő dolgozatok közül a legérettebbnek JAKOBSON fonetikai leírását tekint
hetjük. A szemantika és szintaktika területén egyelőre csak sikerrel kecsegtető 
kísérletek születtek, mintsem befejezett, klasszikus művek. 

2. A felnőttnyelvi normától való gyermeknyelvi eltérés továbbra is vizs
gálat tárgya, de nincs olyan kitüntetett helyzetben, mint a megelőző kutatá
sokban. 

3. Napjainkban már nem fogadható el kizárólagos vagy elegendő mód
szernek az a biografikus leírás, mely egyetlen — bármilyen gondosan is veze-
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te t t — gyermekről írt napló adataira támaszkodva kívánja feltárni a gyermek
nyelv jellemzőit. Elsősorban az amerikai leírások tekinthetők e vonatkozásban 
mintának: több gyermek meghatározott időszakban vett nyelvi mintái, kont
roli-csoportok beállítása stb. — a legfontosabb kritériumai annak, hogy 
megbízható tényanyagot gyűjtsünk. 

4. A későbbi anyanyelvi iskolai és idegen nyelv oktatás csakis a meg
előző kor nyelvi és beszédíejlődésének jól feltárt törvényszerűségeire épülhet. 

VERA SMILJANIÓ-COLANOVIÓ beszámolójában (A beszédfejlődés elmélete, 
35—45) a gyermeknyelv interdiszciplináris (még inkább multidiszciplináris) 
helyzetéből indult ki. A gyermeknyelvet — a maga apparátusával és néző
pontjainak megfelelően — vallatóra foghatja a nyelvész, a pszichológus, a filo
zófus és az antropológus. Az előadó a pszichológus szemszögéből közelítette 
meg. A beszédfejlődésre a különböző pszichológiai iskolák, olykor még az azo
nos irányzathoz tartozó szerzők is, eltérő választ adtak. A behaviorista iskola 
klasszikus válasza (MILLER és DOLLAR): a kezdeti érzelmet, érzelmi állapotot, 
szükségletet kifejező „akciók" (sírás, rugdalózás stb.) különböző megerősítést 
kapnak a környezettől. Az idő folyamán a vokális jelzések megerősítése egyre 
inkább dominál. A későbbiekben a gyerek is jobban és többször reagál a voká
lis jelzésekre. A kettő (a gyerek, illetve a környezet reagálása) együttesen ala
kítja ki a verbális kommunikációt, mint a tudati állapotok verbális jelekkel 
történő kölcsönös átvitelét. A behaviorista tanuláselmélet elsősorban a pre-
lingvális korszak nyelvelsajátító tevékenységét világítja meg, de nem magya
rázza meg pl. a grammatikai szabályok elsajátításának folyamatát. 

Ez ad alapot a különböző nativista, főleg a Chomsky-féle generatív 
grammatika részéről hangoztatott bírálatnak. Chomsky a nyelvfejlődésben 
nem az imitativ, hanem az innovatív indítékot hangsúlyozza. A nyelvfejlődés 
viszonylagos stimulusmentességét hirdeti. A gyerek egy implicit nyelvelméle
te t konstruál, pontosabban: egy univerzális grammatika van a gyermekben 
genetikailag kódolva. Ez az univerzális grammatika alakul-formálódik a kör
nyezet nyelvének hatására. A gyerek elhagyja az anyanyelvében nem, de ebben 
az univerzális grammatikában meglevő sajátságokat, kategóriákat. így ért
hető, hogy a „latens nyelvtudás" feltárásában a kognitív pszichológiának i t t 
komoly érdekeltsége van. Világos, hogy a Chomsky és követőitől hirdetett 
elmélet pl. a szavak elsajátításának mechanizmusát nagyja feltáratlanul, mert 
figyelmét erősen a grammatikai szabályok (és szabályrendszerek) megvilágí
tására koncentrálja. 

RANKO BUGARSKI a Gyermeknyelv és nyelvelmélet c. referátumában 
(47—53) a témát a pszicholingvisztika szemszögéből közelíti meg. 

A XX. századig a nyelvészek lemondtak a gyermeknyelv rendszerként 
való kezeléséről. A korabeli nyelvészet általános irányának megfelelően csak 
az egyes elemek, részek, általában izolált jelenségek vizsgálatával foglalkoztak. 
Tipikus gyermeknyelvi „műveletek" vonták magukra a figyelmet, pl. az ana
lógia, neologizmusok teremtése, tehát azok, melyek a felnőttnyelv vizsgálatá
ban is központi helyet foglaltak el e kor nyelvészetében. E helyzeten egyfelől 
a megindult intenzív pszichológiai kutatások (VIGOTSZKIJ, PIAGET stb.), 
a Pavlov-i elmélet a Szovjetunióban és a behaviorista kutatások az USA-ban, 
másfelől a nyelvészet XX. századi megújhodása változtattak. 

Az előadó szembeállította Chomsky és McNeill modelljét a nyelvelsajá
tításról. McNeill, a volt Chomsky tanítvány, mesterétől eltérően a nyelvtudás 
képességét nem formális univerzálék rendszerének, hanem kategoriális és relá-
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cionális univerzálék rendszerének tartja. Formális univerzálékon a gramma
tikai transzformációkat érti, míg kategoriális univerzálékon a mondatrészek 
hierarchikus szervezettségét, relácionális univerzálékon pedig az említett 
kategóriák szintaktikai funkcióit. Hozzá kell tenni, hogy McNeill elképzelését 
még többen vitatják. Maga az előadó, BTTGARSKI alapvetően jónak ítéli a 
Chomsky-féle generatív modellt, néhány pontjának kiegészítésével elértnek 
tekinti a célt. Hangsúlyozta a pszicholingvisztika művelésének fontosságát, 
de e munkálatokba — véleménye szerint — feltétlenül be kell vonni a bio
lógust is. 

MILIVOJ PAVLOVIÓ A fonéma struktúrájának három elve és a gyermek
nyelv nyelvészeti jelentősége c. előadásában (59—67) nagyvonalú, de rend
kívül precíz képet rajzolt a századeleji fonetikai kutatásokról, ezeknek a 
gyermeknyelvi vizsgálatokban való felhasználásáról. Rámuta to t t arra a köl
csönösségre, ami a modern fonéma-fogalom kialakulása és a gyermeknyelvi 
hangtani jelenségek között kimutatható. Mind az írásrendszerek kialakulása, 
mind a gyermeknyelvi kutatások azt mutatják, hogy a fonéma fogalma arány
lag későn tisztázódik „filogenetikus" és ,,ontogenetikus" szempontból egy
aránt . Csak a kommunikáció igényével fellépő beszéd kezdetén beszélhetünk 
a fonémák síkjáról, de a gyermeknyelv szempontjából ez még akkor sem 
egységes kategória. A fonémának legalább három funkcionális alkotóelvét lehet 
megkülönböztetni: , ,aktív" fonémák (amit a gyerek használ), „passzív" (amit 
ért, de nem használ) és a két jelenséget integráló „funkcionális" fonéma. A foné
ma megszilárdulásának bonyolultságát (egyes hangkapcsolatok későn szeg
mentálódnak) igazolják a graféma fogalmának kialakulásakor fellépő nehéz
ségek. A gyakorló pedagógusok tudnának legjobban érvelni amellett, hogy 
mennyire nem magától érthetődő az olvasni tanuló gyerek számára a betű— 
hang megfelelés. A fonéma és a graféma kialakulásakor fellépő nehézségek 
feloldására irányuló törekvéseknek és módszereknek nyilván valamilyen össz
hangban kell lenniök, illetve ez az összhang megteremthető. 

A zágrábi DAMIR HORGA és ALOJZIJE PROSOLI (153—157) előadásukban 
a gyermeknyelvi anyaggyűjtés és a gyermeknyelvi vizsgálatok általános mód
szertani követelményeit, feltételeit rögzítették igen nagy körültekintéssel. 
A X I X . és XX. századeleji gyermeknyelvi anyag gyűjtését rendszerint szülők 
végezték, általános volt a biográf ikus módszer. Az egész anyag szempontjából 
igen fontos fonetikai-fonológiai elemzés elvégzésében saját érzékszerveikre 
támaszkodtak, így Osgood joggal nevezte ezt „szubjektív pszichoakusztikai" 
elemzésnek. Egyfelől a technika fejlődése, másfelől a nyelvészet részéről egyre 
erősebb igénnyel jelentkező követelmény a nyelvészeti anyag (korpusz) gyűj
tésének és (elsődleges) feldolgozásának magasfokú objektivitásával szemben 
azt eredményezték, hogy ma már ezek a módszerek nem elégíthetik ki a kuta
tót . ! , 

A technikai eszközök (gramafon, magnetofon, hangosfilm) lehetővé 
teszik a korpusz pontos rögzítését, tárolását. A „nyersanyag" feldolgozásában 
(az elektroakusztikai elemzésben,) jelentékeny előnyt biztosítanak a különböző 
technikai készülékek (szonográf, oszcilloszkóp). A glotográf és az elektro-
miográf az artikulációs-fiziológiai munka és műveletek rögzítésére és elemzé
sére használatos. A kísérletezés, tesztelés is polgárjogot nyert a gyermeknyelvi 
vizsgálatokban. 

A fenti megfontolások alapján építette tel a Zágrábi Filozófiai Kar Foné
ma i Intézete a maga kísérleteit. A felvételek készítése longitudinális és szaka-

28 N yelvtudományi Közlemények 76/1 — 2, 
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szos. Nagy számú kísérleti alanyt vontak be. Kezdetben havonként, a 9. hó
naptól kezdve kéthónapos, egy év elteltével négyhónapos időközönként vettek 
mintát, így összesen 14 életszakaszt különböztettek meg. Az anyaggyűjtés során 
figyelembe vett legfontosabb tényezők: 1. gyermekgyógyászati kivizsgálás, 
2. pszichológiai tesztelés, 3. a beszéd és hangok magnetofonszalagon való rög
zítése, 4. motorikus teszt, 5. a gyerek mimikájának és gesztusainak rögzí
tése, 6. anamnézis-kérdőív, 7. a szülők előre meghatározott séma szerint veze
te t t longitudinális megfigyelései és naplója. A feldolgozás komplex jellegű: 
nyelvészek, pszichológusok és szociológusok is részt vesznek benne. 

A magnetofon segítségével rögzített beszéd elektroakusztikai elemzése 
után következik az anyag fonetikai transzkribalasa. Ennek során, illetve ered
ményeképpen megállapítják az egyes hangfolyamok ritmusát, intenzitását, 
elkészítik a legfontosabb statisztikai mutatókat a magánhangzók, mással
hangzók számáról, disztribúciójáról, a szófajokról, ezek disztribúciójáról, 
a grammatikai kategóriákról stb. Az egyes gyerekek nyelvének leírása után 
pszicho- és szociolingvisztikai jellegű kiegészítő adatokat gyűjtenek, hogy 
a képet teljesebbé tegyék. 

SMILJEA VASIÓ és VLADISLAV KNAFLIÖ (157—173) együttesen végeztek 
a gyermeknyelv szemantikai területének bizonyos törvényszerűségeit feltáró 
kísérleteket egy belgrádi és egy párizsi iskolában. Mindkét gyermekközösség 
előtt különböző mellékneveket soroltak fel. A gyerekek feladata az volt, hogy 
a felsorolt melléknevek antonim jelentését adják meg. A kísérlet segítségével 
egyfelől a melléknévi jelentés elsajátításának menetét, másfelől meghatáro
zott általános szemantikai törvények feltárását kívánták elérni. Legfontosabb 
eredményeik : 

1. Kitűnt , hogy az anyanyelvtől függetlenül igaz, általános tételként 
fogadhatjuk el: az antonim jelentésű melléknevek elsajátításában fejlődási 
sorrend van. 

2. A fejlődési sorrend legfontosabb szakaszai: 
a) kezdetben a gyerek nincs birtokában az alapvető antonim jelentésnek, 
b) a mély struktúrában kezd kialakulni az antonim jelentés általános 

jelentése, 
c) majd folytonos tanulás közben a melléknévnek — mint grammatikai 

osztálynak — az antonim jelentése alakul ki. 
d) végül az egyes melléknevek antonim jelentése alakul ki. 

3. A konkrét melléknevek antonim jelentésének elsajátítása gyorsabb, 
mint az elvont mellékneveké — ezt a gyermeknyelv általános törvényei közé 
sorolhatjuk. 

4. Az egyes melléknevek antonim jelentésének kialakulásában is több 
etap különböztethető meg: 

a) A fogalom nem állandó, ingadozik, 
b) az antonim melléknév jelentése nem öleli fel az adott melléknév 

alapvető jelentését, 
c) az antonim jelentés egyszerű tagadása az adott melléknév szeman

tikájának, 
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d) az antonim jelentés nemcsak az adott melléknév szemantikai kom
ponensének egyszerű tagadása, hanem új szemantikai komponenseket is 
bevezet. 

5. Az anyanyelvtől független, meghatározott típushibák fedezhetők fel 
az antonim jelentés kialakulása során. 

A gyermeknyelvi kutatásairól nálunk is ismert MIKES MELÁNIA a két
es hároméves korú gyerek szintaktikai fejlődését vette szemügyre (101— 112). 
Referátumának legfontosabb kérdései: 

1. A gyermeknyelvi megnyilatkozások szintaktikai struktúrája inter
pretálásának legfontosabb kritériumai: részben Jakobson, Chomsky és Fil-
more elméleti munkáin, részben az Antinucci és Brown kidolgozta modellen 
nyugszanak (a különböző szemantikai-grammatikai jegyek és az eset-gram
matika bizonyul napjainkban a leghasználhatóbb apparátusnak a szintaktikai 
sík leírására). 

2. A szintaktikai elemzés egységei: monoréma, monoréma blokk, egy
szerű megnyilatkozás, egyszerű megnyilatkozás blokk, bővített megnyilatko
zás, bővített megnyilatkozás blokk. Valamennyi egységet két paraméterrel 
jellemez: hány morfémát és hány műveletet tartalmaz. 

3. Megemlítette a szerbhorvát anyanyelvű gyerek szintaktikai fejlődé
sének néhány sajátosságát, de ezt i t t nem részletezzük. 

4. Vizsgálta a bilingvizmus hatását a szintaktikai struktúra fejlődésére. 

I t t lényegében két — teljességgel ma sem feltárt — kérdésre kell vála
szolni: 

a) A tipológiailag különböző nyelvek gyermekkori elsajátítása okoz-e — 
és ha igen, milyen — strukturális változást a gyermeknyelvi rendszerben? 

b) Felgyorsul-e a bilingvizmus következtében a nyelvelsajátítás vagy 
éppen az ellenkezője történik? 

5. Referátumának utolsó részében néhány, már Slobintól is ismert uni-
verzálét sorol fel, illetve néhány újat alkot saját kutatásai alapján. 

A konferencia teljes ismertetésére nem vállalkozhattunk, de talán így is 
kiderült, hogy a pedagógia, az általános nyelvészet, az idegen nyelv oktatás 
szempontjából megkülönböztetett fontossággal bíró kutatásokban jugoszláv 
kollégáink valamivel előrébb járnak nálunk. Nemcsak az alapkutatások, álta
lános módszertani kérdések vonatkozásában van köztük viszonylagos egyet
értés, hanem a részfeladatok elvégzésében is. ügy tűnik, hogy sikeres munka
megosztást végeztek: 

a) A belgrádi előadók elsősorban a nyelvelsajátítás elméleti kérdéseivel, 
a nyelvi interferenciával és a szemantikával összefüggő kérdésekkel foglalkoz
nak tüzetesebben. 

b) Zágrábi kollégáik a fonetika területén munkálkodnak és értek el már 
ma is időálló eredményeket. Talán nem is véletlen, hogy az audiovizuális okta
tás egyik bölcsője éppen Zágráb. 

c) Az Újvidéken dolgozó — részben magyar, részben jugoszláv — mun
katársak helyzetükből fakadóan a bilingvizmus, a gyermeknyelv szemantikai
szintaktikai vizsgálatára és meghatározott nyelvstatisztikai (SÁFOSI KÁROLY) 
munkálatok elvégzésére vállalkoztak. Talán éppen az utóbbiakkal való együtt-

28* 
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működés1 a legparancsolobb: nemcsak azért, mert a gyermeknyelvi kutatások 
napjainkban egyre szélesebb nemzetközi összefogás keretein belül folynak, 
hanem azért is, mert a magyar gyermeknyelv tanulmányozása és a nemzeti
ségi területeken folyó magyar nyelvű oktatás kimunkálása, vizsgálata ürügyén 
mi is érdekeltek vagyunk az Újvidéken folyó kutatásokban. 

LENGYEL ZSOLT 

Mélanges offerts à Aurélien Sauvageot pour son soixante-quinzième 
anniversaire 

Budapest, 1972. 300 1. Akadémiai Kiadó 

BÁRCZI GÉZA: A propos de mind (9 — 14). mind szavunk d eleme már sok fejtörést 
okozott nyelvtörténészeinknek. BÁRCZI sorra veszi az eddigi magyarázatokat, majd 
a nyelvtörténeti adatok és a rokon (közelebbről: a permi) nyelvek tanúsága alapján 
az alábbi következtetésekre jut: Nyelvemlékeinkben a mind gyakrabban rendelkezik 
adverbiális, mint melléknévi funkcióval, továbbá a „határozó > melléknév" fejlődés 
általánosabb, mint a fordítottja. Ez a körülmény és a régi adatok vizsgálata erősen két
ségessé teszik, hogy a mind eredetileg sorszámnév, d-je pedig a d sorszámnévképzővel 
azonos lett volna. BÁRCZI professzor úgy véli, hogy szavunk d eleme a permi nyelvek 
fgr. *nt-re visszavezethető prosecutivusával egyeztethető (e permi rag előményéről más
képp: E. ITKONEN, FUFA 32: 64, R É D E I , NyK 70: 172). Az így magyarázott mind-h6\ 
szerinte levezethető annak minden szemantikai és morfológiai variánsa. 

BENKŐ LORÁND, Réflexions sur la terminologie hongroise ancienne de la naviga
tion (15 — 22). A magyar hajózás szókincséből az idegen eredetű part és rév vizsgálatára 
vállalkozott a szerző. E szavak nem lehetnek (közvetlenül) latin, ill. francia eredetűek, 
hanem forrásukat az északolasz nyelvjárásokban kell keresni, mivel a magyarok a XI I . 
és X I I I . században a dalmát tengerparton közvetlen kapcsolatba kerültek az olaszokkal. 
A part forrása a port, a rév-é a riva, rive. 

KARL BOUDA, Ein semantisch interessantes lehrreiches Wort von großem Bedeu
tungsumfang im Jenisseischen (35 — 6). A jenyiszeji (ket) nyelv bang 'Erde, Land' szava — 
megfelelőkkel a rokon nyelvekben, sőt talán a tibetiben is — nagyon széles jelentós -
körű, a legkülönbözőbb jelentésű összetételek tagjaként, igekötőként, sőt még absztrakt 
főnevek képzőjeként is előfordul. 

BÜKY BÉLA, Identifications erronées de prénoms en hongrois (37 — 44). A magyar
ság keletről magával hozott és belső keletkezésű (kereszt)neveinek a keresztény civilizá
ció által már elfogadott, jóváhagyott, főleg latin, valamint germán eredetű neveivel való, 
gyakran erőltetett, a szinte a honfoglalástól a legutóbbi időkig tartó azonosítási kísér
leteiről számol be a cikk írója. 

ERDŐDI JÓZSEF, A propos de la question non-marquée de l'objet et du sujet dans 
quelques langues ouralienne (67 — 79). ERDŐDI a cseremiszben inkongruenciaként számon 
tartott mondattípusokról kideríti, hogy azok állítmánya frequentatív ige, s több alanyra 
vonatkozik, bár a mondat alanya formálisan egyes számú (ill. a többes számú, nem 
frequentatív igei állítmány mellett álló egyes számú alany nem egy egyedre vonatkozik, 
hanem egy kollektívumot jelöl; 1 még Uő., NylOK 6: 458). A szerző igyekszik hasonló 
jelenségekre rámutatni a zürjenben, a mordvinban és a szelkupban is. Dolgozata végső 
tanulságaként javasolja, hogy az igék frequentatív minősítése az ismétlődő cselekvésre 
vonatkozzék (pl. m. meg-megáll), s ettől különíttessék el a pluralitatív: ,,Le terme »plura-
litatif» doit être réservé pour les verbes désignant une action qui se rapporte à plusieurs 
objets simultanément ou qui est effectuée par plusieurs personnes/objets sans que cette 
pluralité soit marquée par le suffixe nominal de la pluralité dans le nom" (79). 

HANS FROMM, Zur Klassenbildung der frühen nordischen Lehnwörter im Lappi
schen (81 — 7). Az őslappban és az ősnorvégban hasonló volt a fonémarendszer, mindkét 

1 Az együtmmúködés körvonalai kezdenek kirajzolódni. Ez a benyomás az 1973. 
júniusban Újvidéken tar tot t konferencián erősödött meg (a konferencia címe: Models 
of Child Language Syntax). E konferenciáról és a kibontakozó nemzetközi gyermek
nyelvi kutatások összefogásáról egy későbbi időpontban számolnánk be. 
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nyelvben kicsi volt az egytagú szavak száma, s a magánhangzóra végződök voltak több
ségben. Később, az ónorvégban az egyszótagúságra, a lappban pedig a kétszótagúsága 
való törekvés vált általánossá. A lapp a kétszótagos ónorvég szavakat szinte változatlan 
formában vette át, míg az egyszótagúak megítélésekor nem ilyen egyszerű a kép: a hím
es semleges nemű főnevek a lappban többnyire a, â, e szuffixális magánhangzót kaptak, 
míg a nőneműek o-t. Ennek okáról így vélekedik FROMM: ,,Am wahrscheinlichsten ist 
mir, den Vorgang über zweisprachige Sprecher anzunehmen, die aus der verschiedenen 
Flexion des kongruenten Adj.-Attributes bei Ein- und Zweisilbigen (lp.) -o-Stämmen 
gehörig identifizierten und auch den Einsilbigen sinnentsprechend das -o-Suffix zuteil* 
ten. Weniger wahrscheinlich ist mir eine zweite Möglichkeit, daß nämlich die Neuerung 
der nordischen Sprachen gegenüber den anderen germ. Sprachen in der Substantiv
flexion, die Herstellung einer generellen Ungleichheit zwischen dem maskulinen und 
femininen Paradigma, eine Rolle gespielt hä t te" (86 — 7). 

GÁLDI LÁSZLÓ, Hongrois gond 'pensée; soin, souci' (89 — 91). A legújabb etimoló
giai állásfoglalás (TESz.) szerint is ismeretlen eredetűnek ítélt szavunkat egy általa 
kikövetkeztetett *gom 'masse cherchant à prendre une forme ronde' d képzős szárma
zékának tekinti, mely a gomolyog alapszavául is szolgált volna. 

ERKKI ITKONEN, A propos des voyelles réduites non arrondies de la première 
syllabe en tchérémisse (107 — 16). A szerző e cikkel korábbi vokalizmus-tanulmányainak 
megállapításait teszi teljesebbé, mégpedig az őscser. *a mai képviseleteiről ad az eddigi
nél részletesebb képet. Az őscseremiszben az *a és az *% egy fonéma változatai voltak, 
amelyek feltevésével jól megmagyarázhatók az interdiaiektális megfelelések. E két vál
tozat sorsát az egyes nyelvjárásokban iTKONENnak az általános hangfejlődési tendenciák 
részeként sikerült bemutatnia (pl. *a > 3 velarizáció, mint az *ä > a vagy ** > i teljes 
hanggá válás, mint az *ű > u, *ü > ü), ismét más nyelvjárásokban pedig a szomszédos 
csuvas nyelvjárások eredményez tek változásokat az első szótagi illabiális redukált magán
hangzók körében. 

AULIS J . J O K I , Sur la parenté des langues (117 — 24). A szerző az uráli nyelvek 
esetleges távolabbi rokonságával foglalkozó — olykor délibábos, sőt csodabogárnak 
tekintendő, valamint a józan, a tényekről meg nem feledkező —, az utóbbi fél évszázad
ban napvilágot látott elméletekről mond véleményt. E tanulmány a Kielisukulaisuusky-
symyksiä (Vir. 1965: 352 — 8) bővített változata, melynek újbóli, egy világnyelven való 
közlése talán nem volt felesleges, mert a botcsinálta „nyelvészek" agyrémei olykor még 
egyes szakemberek szemléletmódját is megfertőzik, amint erre JOKI felhívja a figyelmet. 

KÁLMÁN BÉLA, L'expression du futur en hongrois (125 — 9). A szerző a magyar 
jövő idő három kifejezési lehetőségének (1. a jövő értékű jelen, 2. fog -f- infinitivus, 
3. and/end) történeti bemutatását és a rokon nyelvek hasonló kategóriáival való össze
vetését tárja az olvasó elé. 

KÁROLY SÁNDOR, Les latinismes du Codex Jókai (131 — 6). A latinból fordított 
Jókai-kódex latinos szintaktikai vonásait veszi sorra a szerző az alábbi pontok köré 
csoportosítva: passivum, igeidők és -módok, igenevek, igei vonzatok, egyeztetés, birto
kos névmások, a birtokos névmások használata és a szórend. 

JOHN LOTZ, Vowel Harmony in Hungárián (175 — 83). Röviden szól a magán
hangzó-harmóniával ós a magyar magánhangzók fonetikai sajátságaival kapcsolatos kér
désekről, majd közli, hogy az egymorfémás, egynél több szótagú szavak milyen magán
hangzó-kombinációkat tartalmazhatnak, bemutatja, milyen magánhangzó-megfelelése
ket ismernek az alternáló szuffixumok, végezetül pedig a „semleges" — i, %, ë — első 
szótagi magánhangzójú tövek toldalékolásáról szól. Talán nem tévedünk, ha LOTZ fejte
getéseinek lényegét a következőkben látjuk: „Vowel harmony is not a distributional 
restriction between palatal and velar vowels, as offen stated, but rather the non-per-
missibility of the back-vowels occuring with the corresponding closest front vowels 
which hâve a second formant of around 1650 ~ " (182, jegyzet). 

B. M. JIMTKHH, n.poHCxo>KÄeHHe 2-ro cnpíi>KeHHfl yflMypTCKoro ji3biKa (185—8). 
A 2. votják konjugációban a(l) elemet találunk az 1. — igeidők és személyek szerinti 
megoszlást mutató — i, e, o elemével szemben. A szerző úgy véli, hogy a 2. konjugáció 
az Ősvotják nyelvben al deverbális igeképző segítségével jött létre. A mai a ~ al kiala
kulásával kapcsolatos magyarázata, hogy ti. az l eltűnése holmi ősvotják nyelvjárások 
rovására írandó, nem hangzik nagyon meggyőzően. 

NÉMETH GYULA, Zoltán Gombocz et la théorie des mots d'emprunts turks bulgares 
du hongrois (203 — 11). E tanulmány részint Sauvageot és Németh közös mesterének 
emléke előtti tisztelgés, részint pedig GoMBoeznak a magyar — (bolgár — )török kapcsola
tok kutatása terén elért eredményeire támaszkodva jut a szerző történelmünk korai 
szakaszát illetően fontos megállapításra: „La théorie de la patrie primitive des Hongrois 
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située en Sibérie Occidentale, que WIKLUND avait soutenue avec des arguments dignes 
de retenir l'attention et dont j 'avais été moi-même partisan jusqu'en 1930, ne saurait 
être maintenue. Le tracé de la migration hongroise de 400 a 800 de notre ère, compte 
tenu des observations critiques de GOMBOCZ peut s'imaginer de la manière suivante: 
Berceau finno-ougrien dans la région de la Kama et de la Volga — contacts entre les 
Hongrois et les Bulgares de la Volga (dans le berceau ancien de Bachkirie) — vers 800: 
migration de la plupart des Hongrois à la sphère politique de l'empire kazar Où les con
tacts bulgares (avec les Bulgares du Caucase) se poursuivent" (211). 

R É D E I KÁROLY, L'évolution en hongrois des mots à structure proto-ouralienne 
et finno-ougrienne VCs/ëV et CVCgjgV (231 —6). A címben említett szerkezetű uráli 
és finnugor kori szavak szibilánsa az ugor korban *#-vá lett, majd a korai ősmagyarban 
— akárcsak szókezdő helyzetben — feltehetően h-n keresztül 0-t eredményezett. Ennek 
következtében sok szóban két magánhangzó került közvetlenül egymás mellé, a hiátus 
megszüntetésére pedig a jelek szerint még nem volt mód, s ennek következtében fölöt
tébb nagy számban fordultak elő VV (V) és CVV (GV) szerkezetű, egyszótagúvá 
formálódott szavak, amelyeket „normális" hangsorú szinonimák szorítottak ki a hasz
nálatból. 

N. SEBESTYÉN IRÉN, Zur Geschichte des uralischen Abessiv-Karitativsuffixes 
*tta ~ *ttä (259 — 62). E fosztóképző — mely a finnben változatlan formában őrződött 
meg — a szamojéd nyelvekben többnyire más képzővel társulva tagadó értelmű igék 
képzésére szolgál, pl. 'arbeiten' > 'nicht arbeiten, aufhören zu arbeiten'. 

A kötet összesen harmincnyolc tanulmányt — a fentieken kívül még az alábbi 
nyelvészeti témájúakat: J.-L. MOEEAU, La corrélation du sujet et de l'objet en finnois 
(193 — 202), V. NISSILÄ, Éléments varègues dans la toponymie de l'Est du Golfe de Fin
lande (213 — 22), J . PERROT, Problèmes de structure appliqués au message (223 — 30), 
A. M. R O T , Problems of Semasiological Research of Slang on the Paradigmatic Level 
(237 — 44), A. SAKARI, Le verbe saada dans les Soldats inconnus de Väinö Linna et ses 
équivalents dans la traduction française (245 — 54), K. H. SCHMIDT, Flexion und Agglu
tination in der Entwicklung indogermanischer Sprachen (255 — 9), F . SIMONNET, Note 
sur la possibilité d'une analyse linguistique du signifié (263 — 70), SZATHMÁRI I., Les 
variantes de texte d'un roman de Jókai et l'évolution de la langue littéraire hongroise 
(271 — 8), V. TAUXI, Language as a Means (279 — 86), TOMPA «T., Zsigmond Simonyi, le 
plus présent des disparus de la linguistique hongroise (287 — 93) — köztük néhány tör
téneti és néprajzi tárgyút tartalmaz. A kötet meglehetősen heterogén jellegű, elég sok 
témakört érintő tanulmányokat olvashatunk benne; a szerkesztőket nyilván az a gondo
lat vezérelte, hogy méltóképpen tisztelegjenek egy olyan tudós életműve előtt, aki sok
féleképpen igyekezett felkelteni és ébrentartani a finnugorság iránti érdeklődést a nyugati 
végeken. A könyv, amely egyúttal az Études Finno-Ougriennes 8. köteteként is meg
jelent, szép kiállításánál fogva dicséretére válik a kiadónak. E kellemes benyomást, ha 
csak kismértékben is, bosszantó sajtóhibák rontják, így például a tartalomjegyzékben 
két szerző nevében: Károly helyett Károlyi (5), I. Szathmári helyett J . Szathmári (6), 
továbbá notamment helyett notammant (18l3), *kolme helyett *kolm§ (232) stb., máskor 
pedig a fordító lelkén szárad, hogy magyar rövidítés maradt a francia szövegben: k., 
kk. (142'3) = a következő lap(ok)on. 

H O N T I LÁSZLÓ 

Pertti Virtaranta: Polku sammui 
Helsinki, 1973. Kirjayhtymä. 263 1. 

Kultarengas korvaan 
Helsinki, 1971. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 397 1. 

A Finnország betelepülésekor kelet felől érkező karjalai törzsek a mai Karjalat 
ASZSZK területét és az ettől nyugatabbra fekvő, most Finnországhoz tartozó területeket 
népesítették be. Svédország és Oroszország hatalmi viszálykodása — a történelem folya
mán többször is — a karjalai területek erőszakos felszabdalásával járt. Az 1617-es sztol-
bovai békekötés eredményeként az addig csak szinte évente változó országhatár által 
kettéválasztott karjalai nép a valóságban is széttelepült. A vallásához erősen ragaszkodó 
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karjalaiak egy része a svéd hittérítés elől a mai novgorodi és tveri kormányzóság terüle
tére húzódott. I t t alakult ki az a dél-karjalai nyelvjáráscsoport, amely nyelvében és 
folklórjában is eltér az északi nyelvjáráscsoporttól. Finnországban a karjalai nyelvjárás
gyűjtés a XIX. század második felében — szoros kapcsolatban a nemzeti romantika 
kibontakozásával — hatalmas lendületet vett. LÖNNROT, EUROPAEUS, GENETZ és BORE-
NIUS lelkes munkáját a harmincas években EINO LESKINEN folytatja, akinek 1932-ben 
megjelent Karjalan kielen näytteitä című munkája nagy segítséget nyújtott a karjalai 
nyelvjárásokkal foglalkozó kutatók számára. 

PERTTI VIRTARANTA professzor, a Helsinki Egyetem jelenlegi dékánja, 1954-ben 
járt először a finn-karjalai falvakban gyűjtőúton (Suomussalmiban, Kuivajärviben és 
Hietajärviben), 1957 —58-ban pedig, szovjetunióbeli tanulmányútja során, észak-karja-
lai falvakat látogatott végig, s felkereste a tveri-novgorodi területeken élő karjalai csalá
dokat is. Az itt összegyűjtött anyagot 1958-ban Vienan kansa muistelee, illetve 1961-ben 
Tverin karjalaisten entistä elämää címmel rendezte sajtó alá. 1963-ban újabb gyűjtőútra 
indult, amelynek eredményeképpen 1963 —64-ben megjelentette Lyydiläisiä tekstejä 
I—III című munkáját. 

1964 és 1972 között VIRTARANTA többször járt Suomussalmi és Kuhmo falvakban, 
részben azért, hogy az idősebb generáció karjalai dialektusát tanulmányozza, részben 
pedig azért, hogy rögzítse azt a nyelvi fejlődést — a finnesedési folyamatot — amelyen 
az ősi karjalai nyelv az évek folyamán keresztülment. Bár 1965-ben egy negyven oldalas 
könyvecske látott napvilágot, amelyben a szerző beszámolt Hietajärvi és Kuivajärvi 
falvacskák lakóiról és azok életéről, későbbi útjai újabb és újabb anyagot hoztak, ame
lyek szükségessé tették egy bővített kiadás megjelentetését. így került sor Polku sam-
mui című könyvének sajtó alá rendezésére, amelyben a három finn-karjalai falu — Hieta
järvi, Kuivajärvi és Rimpi — mellett a szerző öt, határon túli karjalai falu — Vuokin-
salmi, Lyttä, Saarijärvi, JSTiskajärvi és Kivijärvi — életét és történetét is bemutatja. 
A könyv első részében VIRTARANTA megismertet bennünket Kuivajärvi és Hietajärvi 
lakóinak jelenével és múltjával, összeszövődött családi kapcsolataival, s egy külön feje
zetben az évek hosszú során, sőt évtizedek-évszázadok hosszú során át megőrződött 
hagyomány világ finn kutatóinak munkásságával. A régi és új, múlt és jelen szokványos 
oppozícióba állítását szellemes megoldással hidalja át a szerző: saját tapasztalataival 
párhuzamosan, petitből szedve, idézi IIJVIARI KIANTO visszaemlékezéseit 1910-ben Suo
mussalmi falvaiban te t t látogatásáról. KIANTO feljegyzései fölöslegessé tesznek minden 
kommentárt, VIRTARANTA észrevételei mellett említve őket egyértelműen a „megváltoz
tathatatlan változás" kifejezőjévé válnak. 

Az első világháború előtt Kuivajärvi és Hietajärvi lakói elsősorban a határon túli 
karjalai falvakkal álltak szoros kapcsolatban. Egymáshoz fűzte őket a vallási közösség is. 
A gyakorlat azt mutatja, hogy az ortodox finn-karjalaiak szívesebben kötöttek házassá
got azonos vallású orosz-karjalaiakkal, mint evangélikus finnekkel. Legközelebbi kapcso
lataik Vuokinsalmival ós környékével voltak, valamint Saarijärvi vei, Lyttävel, Akon-
lahtival, északabbra pedig Niskajärvivel és Kivijärvivel. A falvak közé húzott ország
határral nemigen törődtek, a nagyobb ünnepeket rendszeresen közösen ünnepelték hol 
Kuivajärviben, hol Akonlahtiban, megint máskor Kontokkiban. VIRTARANTA szép szám
mal talált olyan, látogatáshoz kapcsolódó szokást, melyet még a húszas években is szigo
rúan betartottak. Egyik adatközlője, a hietajärvibeli Heikki Huovinen mesélte, hogy 
a fiatalok csapatosan vonultak egyik faluból a másikba, mígnem 1922 —23 táján végleg 
lezárták a határt . 

A karjalai ünnepek menetéről, a hozzájuk kapcsolódó szertartásokról VIRTARANTA 
egy másik könyvében — Vienan kansa muistelee — részletesen beszámol Domna Huo
vinen, a kivételes tehetségű mesemondó. Ebben a könyvében csupán egy lakodalmat 
ismertet a szerző s a hozzátartozó szokásokat, menyasszony- és vőlegény búcsúztatót, 
siratóénekeket, a menyasszony átköltözését a vőlegény házába, a menyasszony foga
dását stb. 

Kuivajärvi és Hietajärvi lakói életének általános bemutatása során VIRTARANTA 
megismertet bennünket a halászattal is, amely a földművelés után a legfontosabb foglal
kozás e falvakban, majd áttér a vadászat módjainak-formáinak részletes ismertetésére. 

A két finn-karjalai falut a határon túli falvakkal nemcsak az élők kapcsolták 
össze, hanem a halottak is. Kuivajärvi és Hietajärvi halottait egészen az első világhábo
rúig Vuokkijärvi egyik szigetén temették, s i t t helyezték el Vuokinsalmi és Saarijärvi 
halottait is. Ezekben a falvakban egészen a harmincas évek végéig a hagyományos teme
tési szertartás szerint kísérték utolsó útjára a megboldogultat: mielőtt a halottat a ház
ból elvitték, gabonát, sót és ruhaneműt osztottak a szegényeknek. A jelent és múltat 
vázoló fejezetet VIRTARANTA azzal a szomorú megállapítással zárja, hogy KIANTO karja 
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falvait hiába is keresné az ember. Nem lehet már elmondani Kuivajarviről sem, hogy 
„épületeit és lakóit tekintve is tiszta karjalai falu". Mélyreható változást idézett elő 
többek között az evakuációban eltöltött néhány esztendő is, ahol új szokásokkal ismer
kedtek meg, szókincsük finn szavakkal bővült, s ez a finnesedési folyamat visszatelepe-
désükkel sem szűnt meg. Kuivajärvi és Hietajärvi jellegzetes karjalai épületei a téli 
háború idején leégtek, s helyükre tipikus háború utáni sablonépületeket emeltek. Meg
szakadt a kapcsolat a határon túli karjalai falvakkal is. Ha egy ösvényt benő a gaz, mert 
nem használják, azt mondják rá ezen a vidéken, hogy „kihunyt" (sammui). Ez lett 
a sorsa a korábban oly élénk forgalmú utaknak, melyek Rimpiből Sappovaarába, Kuiva-
jarviből Vuokinsalmiba, Hietajarviből Niskajärvibe vezettek. 

A könyv második részében egy rövid családtörténeti áttekintés után — melyben 
megismerkedünk azokkal az első pillantásra zavarosnak és kuszának tűnő szálakkal, 
családi kötelékekkel, melyek a két falu lakóit összefűzik — VIRTARANTA külön-külön feje
zetben foglalkozik a három finn-karjalai falu életével, szokásaival, ünnep- és hétköznap
jaival. Ügyes szerkesztéssel be-bekapcsolja adatközlőit is, akiknek egyes szám első szemé-
lyű elbeszélése megtöri a harmadik személyű, tehát személytelenebb és szikárabb leírást 
s élénkebbé teszi a könyv stílusát. VIRTARANTA könyve rendkívül értékes, izgalmas 
hagyománytörtóneti ismertetés, melyen átsüt a szerző fájdalmas-tehetetlen szánakozása 
a veszendőbe menő értékek felett. A szép kiállítású, bőséges képanyaggal illusztrált 
könyv, amely a Kirjayhtymä kiadó gondozásában jelent meg, egyaránt hasznos olvas
mány a nyelvész, a folklorista és az átlagolvasó számára. 

Karjalai gyűjtőútján VIRTARANTA faluról falura, házról házra járt ós szorgalmasan 
jegyezgette — hol jegyzetfüzetébe hallás után, hol magnetofonszalagra rögzítve — az 
adatközlőitől hallott történeteket, verseket, meséket. Sohasem tervszerűen faggatta 
a mesemondókat, hagyta őket beszélni, s igyekezett mindent pontosan feljegyezni. 
Az 1957 előtt gyűjtött meséket eredetileg a Vienan kansa muistelee című kötetben kívánta 
közreadni, de letett erről a tervéről, látva, hogy a könyv a mesék nélkül is igen terjedel
mes lesz. A Suomalaisen Kirjallisuuden Seura felkérésére azonban örömmel látott hozzá, 
hogy ezeket a korábban gyűjtött meséket a hatvanas évek végén feljegyzettekkel egye
sítve megszerkesszen egy karjalai népmesegyűjteményt. így született meg a Kultarengas 
korvaan című kötet, amely a hatalmas karjalai nyelvjárásterület északi részéről gyűjtött 
meséket tartalmazza. 

Finnországban 1931-ig, a Finn Irodalmi Társaság megalapításáig, alig-alig gyűj
töttek mesét. Az első finn és karjalai mesekötetet EERO SALMELAINEN szerkesztette 
Suomen kansan satuja ja tarinoita címmel, melynek első kötete 1852-ben jelent meg, 
a negyedik pedig 1866-ban. 

VIRTARANTA gyűjteménye Oulanka, Kiestinki, Uhtua, Vuokkiniemi, Hietajärvi, 
Kuivajärvi, Kontokki, Rukajärvi és Miinoa falvakból származó 23 mesemondótól össze
sen 116 mesét tartalmaz. A mesemondók rövid életrajzában — ahol lehetett — megemlíti 
a szerző, hogy a mesélő honnan, kitől hallotta először az általa közölt mesét. Legtöbbször 
még gyermekkorukban otthon hallották, vagy a férj házánál, vagy a legközelebbi roko
noktól, ritkább esetben alkalmi látogatók mesélték, akik rövid időre megszálltak a szülői 
házban. 

A mesék lejegyzésében VIRTARANTA hasonlóképpen járt el, mint más nyelvjárási 
szöveg rögzítésekor. A legfeltűnőbb talán az írásjelek sajátos alkalmazása: vesszőt, gon
dolatjelet, pontot, felkiáltójelet vagy kérdőjelet csak akkor használ, amikor a mesélő 
szünetet tar t a beszédben; a három pont azt jelöli, hogy a mesélő hirtelen-váratlanul 
abbahagyta, félbeszakította a mesélést; a két egymás után álló gondolatjel elhagyott 
részekre utal; a zárójelbe tet t felkiáltójel a nyelvjárási szó ősi állapotára mutat; s végül 
az idézőjel nem szünetet jelez, hanem egyenes beszédet. A kötet végén levő tárgymutató
ban minden mese után zárójelben ott áll, hogy az illető variáció az AARNE—THOMPSON-
féle jegyzék (The Types of the Folktale AT, FFC 184, 1964) szerint milyen típusba tar
tozik. Egy esetben ANDREJEV jegyzékére utal a szerző (Ukazatei skazocnych suzetov 
po sisteme Aarne, 1929) ós két esetben SIMONSTJURI típus jegyzékére (Typen- und Motiv
verzeichnis der finnischen mythischen Sagen FFC 182, 1961). 

Érdekes megfigyelni, hogy a huszonhárom mesélő között mindössze egy férfit 
találunk, a többi mind nő. VIRTARANTA megemlíti a bevezetőben, hogy ezt a jelenséget 
korábbi gyűjtőútjain is tapasztalta. A nők beszédnyelve ősibb állapotot mutat, azaz job
ban elzárkózott az idegen hatások elől, mint a férfiaké s ez mind a finnországi (most rész
ben Svédországban élő), mind pedig a határon túli karjalaiakra vonatkozik. A férfi mesé-
lők kis számát magyarázza az is, hogy a háború után hallatlanul kevés férfi maradt 
a karjalai falvakban, s ennek a kevésnek sem igen van mesemondói gyakorlata. Szomorú 
tapasztalatáról számol be a szerző ugyancsak az előszóban, hogy ha találni is még egy-
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két jó memóriájú, tehetséges mesemondót, hallgatójuk már alig akad. Esténként, ha 
a család odahaza van, már Tv-t néznek és rádiót hallgatnak, nem pedig a régi szép 
meséket. 

Bár a mesék formája és nyelve is hagyományos, kötött, az itt közölt mesékben 
megfigyelhetünk néhány érdekes eltérést a mesesémától. A mesélő — bármennyire tisz
teletben tartja is a meseszerkezet zárt, szigorú szabályait, időnként szinte akaratlanul is 
az előtérbe lép, mondatfelépítésében, jellegzetes ismétléseiben önnönmagát tükrözve. 
Outi Lipkinä beszédjében például igen gyakran használja a „t'iijät sie "kifejezést ('tudod'), 
s ez a kötetben közölt 45 oldalnyi meséjében több mint háromszázszor fordul elő. 

Ezek a frissen lejegyzett mesék még egy másik szempontból is rendkívül érdeke
sek és tanulságosak. Többhelyütt is előfordul, hogy a mesemondó a csodás történeteket 
racionális magyarázattal látja el. Egy bizonyos tudati szintről átkerülve egy másikra, 
az előző tudatszint termékei értelmetlenné-érthetetlenné válnak számára, illetve meg
próbálja a maga tudatszintjének megfelelően értelmezni azokat. VIRTAEANTA mesemondói 
számára felfoghatatlan dolog, hogyan lehet egy királyból disznópásztor, s nem elégsze
nek meg vele, hogy a mese hősnője egy barlangban lakik, hanem érdekelné őket, hogy 
ott hogyan, miből él. A mesevilágtól messze-messze eltávolodott racionális, okfaggató 
létünk-lényünk tükröződik azokban a magyarázatokban, melyeket ezek az idős mese
mondók láttak szükségesnek egy-egy mesés elemhez fűzni. Az egyik mesében például 
a boszorkány által nem kedvelt lány fülbevalója beakad az ajtóba, amikor a lány belép 
a boszorkány kunyhójába. S a mesemondó nyomban hozzáfűzi: nyilván mágneses volt 
az ajtó. 

A mesék nyelve egyébként mind szókészleti, mind pedig alaktani szempontból 
igen egyoldalú, a tárgyi kultúra körébe tartozó szavak például csak igen-igen gyéren 
fordulnak elő. Igaz viszont, hogy elég gyakran találunk a mesenyelvben olyan szavakat, 
melyek a beszédnyelvben nem vagy csak nagyon ritkán fordulnak elő. A mesék kezdete 
és befejezése is állandó, rögzített séma, variációra alig van lehetőség. Feltétlenül igazat 
kell adnunk azonban ViRTARANTÁnak, aki a kötet előszavában ezeket írja: ,,A mesenyelv 
mint a beszédnyelv egy fajtája, feltótlenül megőrzendő és megörökítendő. A nyelvileg 
helyes mese variációk a folklórkutatók számára is hasznosak lesznek." 

P A P ÉVA 

Erkki Itkonen—Terho Itkonen—Mikko Korhonen—Pekka Sammallahti: 
Lapin murteiden fonologiaa 

Helsinki, 1971. Castrenianumin toimitteita I. 110 1. 

Egy új finnugor nyelvészeti sorozat, a „Castrenianumin toimitteita" megindulását 
üdvözölhetjük ERKKI ITKONEN, TERHO ITKONEN, MIKKO KORHONEN és PEKKA SAMMAL
LAHTI ,,Lapin murteiden fonologiaa" című tanulmány kötetében. A sorozatról a szerzők 
röviden így írnak: „Castrenianumin toimitteita on tarkoitettu palvelemaaan lähinnä 
Castrenianumin piirissä työskenteleviä tutkijoita, jotka tämänlaisessa vaatimattomassa 
monistesarjassa haluavat nopeasti saada käsikirjoituksiaan julki." (3. 1.) 

Az első kötetben található tanulmányok nemcsak a lappal, de bármely finnugor 
nyelvvel foglalkozó kutatónak hasznos tanulságul szolgálhatnak. Valamennyi dolgozatot 
a lapp nyelvjárások fonematikus transzkripciójának problematikája foglalja tematikus 
egységbe. A fonematikus transzkripció mielőbbi kidolgozása a lapp nyelvben ma már 
lényegesen fontosabb és sürgetőbb feladat, mint a fonetikus transzkripciók egyszerűsí
tése (5 — 6. 1.). Nyilvánvaló, hogy a hagyományos fonetikus átírás egyszerűsítéséne 
gyakorlatilag kevés jelentősége van, ha jól kidolgozott fonematikus transzkripció áll 
rendelkezésünkre. 

Sorrendben az első PEKKA SAMMALLAHTI tanulmánya, Ehdotus norjanlapin länsi-
murteiden fonemaattiseksi transkriptioksi címmel. A szerző megállapítja, milyen magán
hangzó fonémákat tehetünk fel a hangsúlyos szótagokban (külön az egyszótagú szavak
ban és külön a többszótagú szavak hangsúlyos szótagaiban), a hangsúlytalan szavakban, 
majd a mássalhangzók fonéma rendszerét mutatja be. PEKKA SAMMALLAHTI nem tesz 
kísérletet ebben a dolgozatban arra, hogy összefoglalja, egy egységbe fogja a különböző 
szótagok magánhangzó-fonémáit. Felhívja azonban a figyelmet több olyan problémára, 
amelyek megnehezítik a fonémarendszer teljes kidolgozásának létrejöttét, s legtöbb
jükre ötletes megoldást javasol (például figyelemre méltó az első szó tagi félhosszú difton-
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gusok okozta transzkripciós nehézségek áthidalására irányuló javaslata, 11 — 13. 1.). 
A tanulmány szövegmutatványt is tartalmaz, fonetikus és fonematikus transzkripcióval. 
A fonematikus transzkripció a szerző ebben a cikkben javasolt ötleteit mutatja be a 
gyakorlatban. 

TERHO ITKONEN dolgozata Itäruijanlapin foneemianalyysin pulmia Outakosken 
murteen valóssá címmel hat kérdés problematikáját veti fel. Ezek sorrendben a követ
kezők: 

1. Aspiroitumattomat ja aspiroituneet klusiilit ja affrikaatat, 
2. Klusiilisen esikkeen fonologinen tulkinta, 
3. (i) vai (j), (u) vai (v) konsonanttiyhtymän alkukomponenttina? 
4. Heleän a : n edustajien fonologinen luonne 1. tavussa, 
5. Muista vokaaleista, 
6. Kvantiteettien tulkinta. 

I t t most csak kettőt emelek ki ezek közül: egyiket módszerbeli tanulságai, másikat pedig 
tárgyi fontossága miatt. A legtöbb figyelmet ebben a tanulmányban a szerző az aspirá-
latlan és az aspirált zárhangok és affrikáták kérdésének szenteli. Rámutat, mennyire 
nehéz — ahogyan ő mondja, teljességgel lehetetlen — egységes szempontok szerint tár
gyalni, egységes rendszerbe foglalni ezeknek a fonémáknak fonológiai törvényszerűsé
geit, így — egyelőre — be kell érnünk azokkal a javaslatokkal, melyeknek több szem
pontú indítékairól, módszerbeli nehézségeiről ő maga is így ír: „Joudutaan tinkimään 
miliőin mistäkin 'hyvälle' ratkaisulle tunnusomaisesta seikasta. Uhrauksen kohteena 
on miliőin ratkaisun yksinkertaisuus tai symmetria, miliőin taas foneettinen realismi, 
intuition osoittama suunta tai sellainen lähes vakiintunut normi kuin yksinäisfoneemin 
kvalitatiivi jakamattomuus." (30. 1.) A másik kérdés az a fonémával kapcsolatos. Isme
retes, hogy az a fonémák minőségének, számának megállapítása a lapp nyelvjárások 
egyik legkritikusabb pontja. TERHO ITKONEN itt ezt a kérdést veti fel: vajon az első 
szótagbeli a és d egy a fonéma variánsai-e, vagy pedig különböző fonémák. A szerző 
véleménye inkább az utóbbi felé hajlik (32, 33. 1.), de nem tekinti a kérdést véglegesen 
eld öntöttnek. 

ERKKI ITKONEN két dolgozattal szerepel a tanulmánykötetben. Az első címe: 
Ehdotus inarinlapin fonemaattiseksi transkriptioksi, a másodiké: Ehdotus kildininlapin 
Songujn murteen fonemaattiseksi transkriptioksi. Mindkét dolgozatban a magánhangzók 
ós a mássalhangzók fonémarendszerének kidolgozási problematikájáról olvashatunk. 
A szerző a tőle megszokott alapossággal mutatja be a két nyelvjárás magánhangzó és 
mássalhangzó fonémáit, allofonjaikat, rámutatva a lehetséges korrelációkra is. A magán
hangzó-fonémákat szótagok szerint tárgyalja. Történeti visszatekintést is ad, amit már 
csak azért is Örömmel olvasunk itt, mert ismét a gyakorlatban láthatjuk annak a téves 
elméletnek a cáfolatát, mely szerint nyelvtörténeti elemeknek, adatoknak, egy leíró, 
modern fonológiai dolgozatban helye nem lehet. I t t valamennyi nyelvtörténeti adat 
a nyelvjárás mai fonémarendszerének megteremtését szolgálja. Mindkét dolgozatot 
a fonematikus transzkripciós javaslatok gyakorlati bizonyítékaként szövegmutatvány 
követi. 

MIKKO KORHONEN egy koltta-lapp nyelvjárás fonematikus átírását nyújt az Ehdo
tus koltanlapin Suonikylän (nyk. Sevettijärven) murteen fonemaattiseksi transkriptioksi 
címmel. A finnugor nyelvészeti szakirodalom nincs nagyon elkényeztetve a kevésbé 
ismert keleti lapp nyelvjárásokkal foglalkozó fonológiai dolgozatokkal, s ezért örömmel 
vesszük kézbe MIKKO KORHONEN cikkét. Ugyanazt a módszert alkalmazva, mint amely-
lyel például PEKKA SAMMALLAHTI és ERKKI ITKONEN fentebb tárgyalt dolgozataiban is 
találkozhatunk, ő is szótagonként mutatja be a magánhangzó-fonémákat. Igen értékes 
az első szótagbeli magánhangzó-fonémák történeti előzményeinek bemutatása (76 — 78.1.). 
Részletesen foglalkozik a nyelvjárásra jellemző legáltalánosabb fonológiai tendenciákkal 
(Palatalisaatio, 73 — 74. 1., Loppu-ja sisäheitto, 84 — 85. 1.). Fonematikus transzkripciójú 
szövegmutatvány zárja le ezt a dolgozatot is. 

Minthogy nem befejezett kutatási eredmények közléséről van szó ezekben a tanul
mányokban, hanem inkább csak problémafelvetésekről, megoldási javaslatokról (ame
lyeket a szerzők legtöbbször maguk sem tekintenek véglegesnek és egyedülállónak), 
kísérletekről — nem lenne itt helyénvaló, ha hiányosságokat kérnénk számon ettől 
a kötettől. Várjuk a lapp fonológiai kutatások újabb eredményeiről beszámoló dolgo
zatokat. 

M. UTASI ZITA 
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Domokos Péter: Szöveggyűjtemény A finnugorság ismertetése 
című gyakorlatok tárgyköréből 

Kézirat. Szeged, 1972. József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 

A tudományegyetemek bölcsészettudományi karainak magyar szakos hallgatói 
három féléven keresztül ismerkednek finnugor népekkel, nyelvekkel, próbálják meg
szerezni a magyar nyelvtörténet szempontjából szükséges finnugor nyelvészeti isme
reteket. 

A finnugrisztika (helyesebben uralisztika) vonzó tudomány, s hogy a hallgatók 
körében mégsem örvend nagy népszerűségnek, annak több oka és magyarázata lehet. 

A magyar szak tantervében három féléves időszak szerepel, amely alatt finn
ugrisztika val ismerkednek a hallgatók. Ebből két féléven át heti egy-egy óra, egy féléven 
keresztül pedig heti 2 órát biztosít a tanterv. Ez összesen, ha a gyakorlatilag félévenként 
számba jövő 11 — 12 (sokszor még kevesebb) oktatási hetet vesszük figyelembe, maximá
lisan 44 órát jelent. 44 órában leadni egy tudomány fő kérdéseit, elsajátíttatni egy nyelv 
alapelemeit, azt hiszem, nem kell hozzá nagy bátorság, hogy kijelentsem, nem lehet. 

A magyar szakos diákok túlnyomó hányada nem nyelvész beállítottságú. Ez olyan 
tény, amelyet figyelembe kell venni a stúdium tantervének összeállításakor.* Ezzel szem
ben jelenleg a 44-ből 33 órában nyelvészetet tanítanak az egyetemeken. A mindenki 
számára legérdekesebb témára, az uráli népek általános ismertetésére mindössze 11 óra 
jut, noha itt kell(ene) beszélni nyelvrokonaink nagyon gazdag népköltészetéről, vallási 
képzeteiről, esetleg szépirodalmáról stb. így az aránytalanság szembetűnő. 

Egy új tanterv összeállításakor figyelembe kell venni, hogy a finnugrisztika 
komplex tudomány, amely a nyelvészeten kívül sok mást is tartalmaz (őstörténet, nép
költészet, irodalom, zene stb.). 

Ehhez azonban jegyzetekre is szükség van (mint ahogy a jelenlegi oktatási forma 
sem nélkülözheti a folyamatos és kielégítő jegyzetellátottságot). Örök panasz azonban 
hogy a jegyzetek mennyisége nem kielégítő, kevesen jutnak hozzá, s bizonyos jegyzetek, 
pl. szöveggyűjtemények pedig egyáltalán nem léteznek. 

Ezért is üdvözölhetjük örömmel a DOMOKOS P É T E R által összeállított antológiát, 
amely tematikájában, válogatásának szempontjaiban nagyon megfelelő lenne egy új 
struktúrájú uralisztika-oktatás létrehozására. 

Még mielőtt a szöveggyűjtemény bemutatásához fognék, megjegyzem, hogy aján
latos lenne, ha az antológia — az összeállító szerinti változott szerkezetben és terjede
lemben — egységes, az ország mindhárom bölcsészettudományi karán használatos segéd
eszközként forgalomba kerülne. 

DOMOKOS P É T E R az antológia Előszavában vázolja ,,A finnugor népek ismerte
tése" című gyakorlatok tematikájának végrehajtásában felmerülő nehézségeket, kiemelve 
közülük a rendelkezésre álló rövid időt és az azzal aránytalanul hatalmas anyagmennyi
séget. A szöveggyűjtemény hiányából adódó problémákat kívánja enyhíteni „ez az anto
lógia, amelyben a finnugrisztika témaköréből általános és egyedi, (elvi és konkrét) fejte
getések, szintetikus és analitikus módszerekkel készült tanulmányok vagy tanulmány
részletek, meghaladott, vitatott és pillanatnyilag érvényes teóriák, eredmények, sőt 
egymással szembesített vélemények is olvashatók" (2.). 

Nemes a szándék, amely szülte az antológiát. „Válogatásunkat elsősorban peda
gógiai meggondolások irányították. Véleményünk szerint a jövő magyar szakos tanárai
nak alaposabban és mélyebben kell ismerniük nyelvünk és eredetünk kérdéseit, mint 
ahogy azokat a megelőző évtizedek tanárnemzedékei (és az ő révükön a magyar értel
miség) ismerték" (2 — 3.). 

Az idézetben említett gondolat sajnálatos igazolása, hogy a mai nem-bölcsész 
képzettségű értelmiség tekintélyes hányada mindenféle hamis, tudománytalan, délibábos 
rokonsági teóriákban hisz, elvetve ugyanakkor a finnugor rokonság tudományosan 
bebizonyított tényét. Ezt a káros tájékozottságot, illetve „tájékozatlanságot sokrétű 
finnugrisztikai stúdiumok birtokában a magyar szakos tanárok új generációjának kell 
felszámolnia és megszüntetnie" (3.). 

. 

* A tanterv összeállításakor persze azt is figyelembe kell venni, hogy a nyelvszakos 
diákoknak a nyelvészet alapjait is el kell sajátítaniuk . . . — A szerk. 



444 SZEMLE - ISMERTETÉSEK 

Ezek után nézzük a szöveggyűjtemény tagolódását. 

I. Őstörténet (nyelvünk és népünk hovatartozása, őshaza, néprajz, antropológia, 
mitológia stb.) — 9 cikk. Nagyon fontos és hasznos, hogy ebben a fejezetbe bekerült 
a sumér—magyar rokonítás bírálata is. 

I I . ősköltészet — Népköltészet (verstan, zene, egyéb) — 15 cikk. 
I I I . Irodalom (kisebb nyelvrokonaink újabb irodalmáról, kultúrájáról) — 8 cikk. 

E fejezetek után a témakörök erősen megválogatott bibliográfiája következik. 

A fentebb kifejtettek után merő szószaporítás lenne a szöveggyűjtemény jelentő
ségét ecsetelgetni, az antológia önmagáért beszél. 

A kötet jelenlegi változatában csak magyar szerzők cikkei szerepelnek. Köztük 
jónéhány olyan is, amelyet csak nagyon hosszú búvárkodás után vagy éppenséggel csak 
idegen nyelven találna meg az érdeklődő. DOMOKOS PÉTERnek szándékában áll — tudo
másom szerint — egy bővebb, teljesebb, hasonló jellegű antológiát szerkeszteni, amely
ben külföldi szerzők magyarra fordított írásai, cikkei is helyet kapnak. 

Az átdolgozás — gondolom, — attól függ, beválik-e a mostani antológia. Véle
ményem szerint ott, ahol hozzáférhetnek a diákok, nagy szolgálatot tesz a válogatás. 
A másik két egyetemen azonban csak mutatóban van belőle néhány, s ez annyi, mintha 
nem is lenne. El kellene érni, hogy minél előbb, minél nagyobb példányszámban kölcsö
nözhető legyen mindegyik bölcsészettudományi karon. Technikai megoldásokat kár lenne 
itt javasolni. Inkább elvi megállapodásra van szükség e szöveggyűjtemény elfogadásá
ról, ami — bízunk benne —, mielőbb létre is fog jönni. 

P U S Z T A Y JÁ.NOS 

Göttingai finnugor kiadványok 

Göttinga, e finnugor szempontból is nagy tradíciókkal rendelkező, patinás Leine-
parti egyetemi város már régen rászolgált arra, hogy figyelemmel kísérjük könyvkiadását. 
1770 óta ugyanis — ekkor jelent meg JOHANN EBERHARD FISCHER „De origine Ungrorum" 
című könyve — finnugrisztikai szempontból fontos publikációk jelentek és jelennek meg 
itt. Gondoljunk csak GYARMATHI Affinitas-ára (1799) vagy BUDENZ Ueber die Verzwei
gung der ugrischen Sprachen című munkájára (1879). További kiadványokra 1. Annales 
Univ. Bp. Sectio Linguistica 1973: 64—6. 

Ismertetésemben a Göttingai Akadémia II . világháború utáni finnugor, illetőleg 
finnugrisztikai vonatkozású kiadványairól kívánok csupán szólni. Célom az, hogy azokról 
a munkákról, amelyekről nálunk nem jelent meg ismertetés, röviden beszámoljak. Ez 
azért megokolt, sőt kívánatos, mert különböző okok miatt e — főleg régebbi — kiadvá
nyok nálunk nehezen hozzáférhetők. Az ismertetendő munkák a Göttingai Akadémia két 
sorozatában láttak napvilágot: a Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen I. Philologisch-Historische Klasse (a továbbiakban: NAWG) és az Abhand
lungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen (a továbbiakban: AAWG) című 
sorozatban. 

1. JULIUS VON FARKAS, Samuel Gyarmathi und die finnisch-ugrische Sprach
vergleichung. NAWG. 1948. Nr. 3. S. 109-136. 

A szerzőt az késztette munkája megírására, hogy a méltatlanul kicsi magyar 
Gyarmathi-szakirodalom bizonyos pontatlan megállapításait, illetőleg következtetéseit 
korrigálja a Göttingában — s részben c s a k ott — található kéziratos és nyomtatott 
forrásanyag beható vizsgálata alapján. Mivel e munka nálunk ismeretlennek látszik 
(ZSIRAI nem említi A modern nyelvtudomány magyar úttörői című összefoglalásában, 
folyóirataink sem szólnak róla, PRAZÁK [1. alább] sem ismeri), a vonatkozó fejezeteket 
kissé részletesebben ismertetem. 

A dolgozat négy részből áll: 1. a finnugor nyelvhasonlítás GYARMATHI előtt, 
2. az Affinitás keletkezése, 3. az Affinitás jelentősége, 4. utószó, amely többek között 
az Affinitas-ról megjelent négy korabeli ismertetésből tartalmaz részleteket s kommentá
rokat. Megjegyzendő, hogy a dolgozat jóval terjedelmesebb, mint amilyennek a lapszám 
alapján gondolhatjuk, mivel nagyon kis betűkkel van nyomtatva. 

GYARMATHinak Göttingába való indulása előtt az volt már a terve, hogy SAJNOVIOS 
munkáját kiegészíti azt vizsgálva: ,,utrum linguae dictarum gentium [ti. a magyaroké és 
a finneké] simile quod inter se habeant?" (Praefatio IX). Vizsgálódásának a magyar-lapp
finn kérdésre való „leszűkítése", amely munkája első részét jellemzi, azzal magyarázható, 
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hogy Magyarországon akkor csak a lapp nyelv iránt mutatkozott érdeklődés SAJTNTOVICS 
munkája és a vele kapcsolatos gúnyirátok nyomán, a többi finnugor nyelvről tudomást 
sem vettek. GYARMATHI jól ismerte elindulása előtt már mind a keleti (BEREGSZÁSZI), 
mind a lapp (SAJNOVICS) eredeztetést s meg volt győződve arról, hogy a kettő össze
egyeztethető. Minthogy pedig a keleti eredet kérdése véleménye szerint részletes feldolgo
zást nyert (BEREGSZÁSZI: Ueber die Aehnlichkeit der hungarischen Sprache mit den 
morgenländischen...), ő a sok port fölvert lapp ügynek kívánt utánanézni (a finn nyelvet 
akkor még lapp nyelvjárásnak tekintették): ,,In hoc ergo opere inveniet lector sciendi 
cupidus plurima, quae lingua nostra ex Oriente acquisivit [ti. BEREGSZÁSZI idézett könyvé
ből], Quid autem Septentrio hanc ad rem illustrandam obtulerit, illud evolvere iam mei 
érit instituti" (XII). E kérdés őt annál is inkább érdekelhette, mivel saját addigi nyelvé
szeti kutatásai alapján jól tudta, hogy a magyar nyelv több nyelvből is vett át szavakat. 
Tudta azt is, hogy szándéka megvalósítására Göttinga az otthoninál sokkal jobb lehető
séget nyújt. Élt is ezzel a lehetőséggel, de pálfordulásról túlzás beszélni, mert 1. nem 
tagadta meg BEREGSZÁSZI^ sőt előszavában dicséri s biztosítja a magyar nemzet hálájá
ról (XI —XII), 2. nem mondja ki, hogy a magyar c s a k a lappal rokon, 3. az előszóban, 
amely formailag az egész könyv, tartalmilag azonban csak az első rész bevezetője, azt 
írja, hogy munkája m e g í r á s á b a n senki sem segítette: ,,A mihi, qui omni vivo 
destitatus magistro nonnisi venerandos consulere potui mortuos, pronum erat varios 
committere errors" (XIX), 4. ScHLÖZERnek az előszóban csupán könyvkölcsönzésért 
mond köszönetet (XIX — XX). 

; GYARMATHI fejlődésében fordulat, tudniillik a vizsgálatnak más finnugor nyelvekre 
való kiterjesztése könyve első részének a megírása után következett be, amikor azt 1797. 
őszén ScHXÖZERnek véleményezésre átnyújtotta. November 19-ón kapta meg a választ 
(a levélbeli érintkezés azt mutatja, hogy nem lehetett szoros személyes kapcsolat közöt
tük). Számunkra fontos pontjai ezek: a címben szereplő lapp-ot a finn szóval ajánlatos 
fölcserélni; az észt nyelvet is célszerű lenne figyelembe venni; idővel ki kellene terjeszteni 
a vizsgálatot a cseremisz, votják, csuvas és a vogul népre—nyelvre is. — SCHLÖZER 
levele nem azért jelentős elsősorban, mert további finnugor nyelvek vizsgálatára hívta 
fel GYARMATHI figyelmét: erről a kérdésről ugyanis az első rész előszavában fölsorolt 
forrásmunkák, mindenekelőtt HAGER és DOBROVSK Y alapján GYARMATHI tájékozott volt 
(az I, részt SCHLÖZER levele ellenére is átdolgozatlanul nyomtatta ki). GYARMATHinak 
elismerés, bátorítás (úgy látszik, e nélkül nem tudott dolgozni, ezzel magyarázható, hogy 
visszatérvén Magyarországra a közöny megbénította szép tervei megvalósításában) és 
a vizsgálat folytatásához nélkülözhetetlen nyelvi forrásanyagra volt szüksége. Mindezt 
ScHLÖZERtől kapta meg. O rendelkezett ugyanis egyedül a leghathatósabb dicsérés és 
bírálat tekintélyével s a szükséges forrásmunkákkal. GYARMATHI ezért a I I . rész beveze
tőjében mond köszönetet (125). Az új forrásmunkák birtokában, SCHLÖZER dicséretétől 
felbátorítva megírta a további fejezeteket is, de a kész kéziratot nem ScHLÖZERnek adta 
át véleményezésre — ami várható lett volna —, hanem a Königliche Societät-nak, mivel 
a köztük levő viszony megromlott. Ennek oka SCHLÖZER 1795 --98-ban három füzetben 
megjelent „Kritische Sammlungen zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen" című 
munkája volt, amelyben a szerző azt írta, hogy a magyarok „eine unbedeutende, rohe, 
asiatische Orde" egyedül csak német segítséggel ,,in eine mächtige, cultivierte europäische 
Nation umgebildet" lettek. 

. Az Affinitás GYARMATHI saját alkotása. SCHLÖZER szerepe biztatásra —buzdításra, 
néhány értékes tanácsra (amelyeket GYARMATHI csak részint követett) és igen fontos 
forrásmunkák kölcsönzésére szorítkozott. GYARMATHI munkájának legfontosabb nóvuma 
az, hogy határozottan síkra szállt a grammatikai módszernek, mint a nyelvhasonlítás 
alapjának a módszere mellett — az uralkodó szóhasonlító módszerrel szemben. Ezt nem 
ScHLÖZERtől tanulta, hanem a rendelkezésére állott forrásanyag birtokában maga dol
gozta ki. Vö.: „Gyarmathi verwandte bereits die Methode, die der Zukunft gehörte: 
er verglich nicht einzelne Wörter und Wortlisten . . . Gyarmathi wußte, daß man den 
gesamten Sprachbau und vor allem auch die Grammatik vergleichen müsse" (H. J . 
STÖRIG: Kleine Weltgeschichte der Wissenschaft. Fischer Handbücher. Frankfurt am 
Main und Hamburg. 1970. 2: 339). GYARMATHI fejlődőképes ember volt, aki az érvek 
hatására hajlandó volt véleményén változtatni. Fejlődését jól mutatják az Affinitás 
fejezetei is. Korai nyelvészeti megnyilatkozásait, véleményét nem szabad éppen ezért 
meggondolatlanul ScHLÖZERrel való találkozásáig „prolongálnunk". 

A Gyarmathi-kutatásnak újabban az Affinitás fotomechanikus úton sokszorosított 
új kiadása (Indiana University Publications. Uralic and Altaic Séries. Vol. 95. 1968), 
valamint egy DOBROVSKYI'ÓI szóló s e szempontból fontos monográfia (R. PRAZÁK: 
Josef Dobrovsky als Hungarist und Finno-ugrist. Brno, 1967; vö. még DANCZI: MNy. 
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65: 113 — 22) is rendelkezésre áll. PKAZÁK megállapítása szerint (i. m. 79) az Affinitás 
címlapján tévesen szerepel az 1799-es évszám, mivel a könyv 1798 végén megjelent már. 

2. E M I L OEHMANN: Die ältesten germanischen Lehnwörter im Finnischen. 
NAWG. 1954. Nr. 2. S. 1 3 - 2 6 . 

A tanulmány tematikailag két részből áll. Az első a témakör kutatásának eddigi 
történetét mutatja be, polemikus formában bírálva-elemezve szerzőket és irányzatokat. 
A második rósz az eredmények összefoglalása, illetőleg a szerző véleményének a kifejtése. 

A finn nyelv germán jövevényszavai között a kronológiai rétegeket lehetetlen 
é l e s e n elkülöníteni, mivel csak kevés jövevényszó ad megbízható támpontot s a 
művelődéstörténeti háttér sincs kielégítően tisztázva. Bizonyos azonban, hogy a finnben 
— kronológiai sorrendben — ógermán, gót ós óskandináv (urnordisch) jövevényszavakkal 
számolhatunk. Az ógermán ós gót jövevényszavakat a finnségi nyelvek a Baltikumban 
vették át. Vö. legújabban: E. v. HERTZEN: Itämerensuomen lainasanakerrostumien 
ikäämisestä: JSFOu. 72: 7 7 - 1 0 3 . 

3. HEINRICH DÖRRIE: Drei Texte zur Geschichte der Ungarn und Mongolen: 
Die Missionsreisen des fr. Julianus O. .P . ins Uralgebiet (1234/5) und nach Rußland 
(1237) und der Bericht des Erzbischofs Peter über die Tartaren. NAWG. 1956. Nr. 6. 
S. 125-202. 

E munka a címben szereplő három latin nyelvű beszámoló kommentált kritikai 
kiadása. Ezen kívül a következőket tartalmazza: bevezetés, a négy expedíció (1. alább) 
leírása, a szerzők jellemzése, korabeli események időhöz kötése, a tatárok támadási elő
készületei, Magna Hungária a középkori forrásokban, Vlagyimir ós Rjazany orosz fejede
lemségek Julianus útjai idején, a tatárok és a Biblia, a Gurgutam névről és viselőjéről 
(W. HEISSIO tollából), irodalomjegyzék. 

A tatárok Európába való betörése előtt néhány évvel, 1230 ós 1237 között magyar 
szerzetesek több utat tettek az Ural ós a Volga közötti területre. Céljuk kettős volt: 
1. földeríteni, hogy az ott lakó népek megtóríthetők-e és 2. megtalálni azt az országot, 
amelyből a magyarok származnak s ahol magyarok maradtak vissza. Nemzeti ós missziós 
gondolat találkozott e tervben: a távolban élő testvér-magyarok megtérítésével Magyar
ország mind egyházilag, mind politikailag még jobban kiépíthette volna közép-európai 
nagyhatalmi pozícióját. Ezekről a próbálkozásokról RICCARDUS és JULIANUS beszámolója 
tudósít bennünket, mindkettő fontos forrása a korabeli történelemnek. Még egyik sincs 
kellőképpen feldolgozva, pedig néprajzi szempontból is értékes anyagot tartalmaznak. 
Négy alkalommal indult négy szerzetes a hosszú útra: 1. 1231 — 3, 2. JULIANUS: 1234 — 5, 
3. 1236, 4. JULIANUS: 1237. Legtöbbjük ott veszett, illetőleg eltűnt, JULIANUS volt az, 
aki két utat is sikerrel megjárt s 1235-ben rábukkant a régi hazában (Magna Hungária) 
maradt magyarokra. 

JULIANUS tudósítása volt az első komolyan veendő európai beszámoló a tatárokról. 
Leírja a tatár seregek formációit, hadviselésük módszereit, kegyetlenségeiket stb. Európai 
szempontból két legfontosabb közleménye: 1. pontosan megadja, mikor támadnak a 
tatárok, 2. Szuzdalban kezébe jut Batu kán IV. Bélának címzett fenyegető levele. Lefor
díttatja s fölveszi tudósításába e fontos dokumentumot. Ebből kiderül, hogy a tatárok 
casus belli-ül a kunok magyarországi befogadását tekintették. JULIANUS barát beszámo
lója a korabeli Európa számára igen fontos tudósítás volt (kancelláriákban fel is olvas
tatták). 

4. WOLFGANG SCHLACHTER: Zur Geschichte der Frequentativa im Ungarischen 
NAWG. 1966. Nr. 4. S. 6 9 - 1 5 7 . - Ism.: SAUVAGEOT: É F O U . 5: 197-201 ; Kiss J E N Ő : 
NyK. 73: 4 5 1 - 7 . 

5. WOLFGANG SCHLACHTER: Der Agens-Illativ beim Passiv des Lappischen. NAWG. 
1966. Nr. 9. S. 295-408 . 

A passzívum kifejezésére szolgáló származéktípusok közül a í-típus funkciójával, 
szóföldrajzával és eredetével foglalkozik SCHLACHTER. E típust két összetett képző 
alkotja: t - j - l és t -f> í. Mivel közöttük éles nyelvjárási határ húzható, fölteendő, hogy az 
őslappban egyik sem lehetett még világos funkcióval rendelkező képző. A passzívum 
hordozója mindkettőben a -t. A vizsgált adatok alapján megállapítható, hogy az ágens 
tartalmi okokból s a textus milyenségétől függően lépett föl s nem a ^-passzívum jellemző 
jelentés vonzataként. A í-passzívum mellett az ágens leggyakrabban illatívuszban áll, 
jóllehet más esetekben — lapp, illetőleg finnugor szempontból nézve ez „helyesebb" — 
elatívuszban. Több körülmény arra mutat, hogy a ^-passzívumnak az eredeti, talán 
egyetlen ágens-jelölése az illatívusz volt, amely ma archaizmusnak tekintendő. SCHLÄCH
TER a következő magyarázatot adja az agens-illatívusz keletkezésére. Kiindulópontul 
személytelen kifejezések szolgáltak, amelyekben bizonyos aktivitás csak a kauzatívum-
ban kifejezett késztetésben, történtetésben található, ezért az alapszó jelentése ós az 
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esetleges alanyi bővítmény közötti viszony aktívként, passzívként egyaránt felfogható, 
értelmezhető volt. Ez a labilitás a jelentésviszonyok eltolódásával szűnt meg, amikor az 
állítmányban kifejezett cselekvés már csak valamely élőlényre irányult, amelyet először 
nem neveztek meg, nem mondtak ki, csupán beleértették a szövegösszefüggés alapján. 
A személytelenül és tárgyatlanul használt műveltető-típus idővel annyira eltávolodott 
legelterjedtebb funkciójától, hogy bizonyos nyelvjárásokban például a kauzatív viszonyt 
a műveltető képző még egyszeri kitételével fejezték ki. Szemantikailag a következő lépés 
az volt, hogy a történtetést bizonyos mondatokban kezdték átvinni annak elszenvedőjére: 
a kiindulópontból végpont, a célpontból kiindulópont lett. Ábrázolva: 

1. D _ > 0 2. D->0 3. n<— o 
D * - 0 

(vö. ehhez a magyar ikes ragozás kialakulását: BERRÁR: MTörtMtan. 67). Tehát: 
ő megöletett (valakit') -* ő megöletett. A személyes passzívumra való átmenetet az alanynak 
élő alanyra való leszűkülése és a következményeképpen az aktív igékkel szemben kialakult 
oppozíciós viszony, majd annak a hatása indította el. A többi finnugor nyelv közül csupán 
a vogulban van a lapp agens-ülatívusznak megfelelő szerkezet. 

6. LÁSZLÓ SZABÓ: Kolalappische Volksdichtung. Texte aus den Dialekten in Kildin 
und Ter. AAWG. 1966. Nr. 68. 153 S. - Ism.: HONTI LÁSZLÓ: NyK. 70: 2 6 1 - 3 . 

7. E B K K I ITKONEN: Über Alter und Entstehung der finnisch-ugrischen Quantitäts
korrelation. NAWG. 1968. Nr. 7. S. 2 0 1 - 8 . 

A szinkrón nyelvi tények rövid bemutatása után (az első szótagi rövid és hosszú 
magánhangzók oppozíció ja csak a magyarban és a finnségi nyelvekben ismert) nyelv
történeti magyarázat következik. A magyar hosszú magánhangzók és gemináták külön 
nyelvi fejlődés eredményei. ITKONEN kételkedni látszik némileg — a hosszú magánhang
zók magyarázatát tekintve — a hungarológusok egybehangzó véleményének helyességét 
illetően. Ezt mutatja vonatkozó sorainak stílusa („Eine herrschende Auffassung . . . 
scheint zu sein": 202), illetőleg SmoNYira való hivatkozása, aki az ősmagyarban hosszú * 
meglétével számolt (Nyr. 38: 291). A szerző elveti azt a magyarázatot, amely szerint a 
finnségi nyelvek finnugor eredetű szavaiban jelentkező hosszú magánhangzók (ë és ö) 
a megfelelő rövid magánhangzókból jöttek volna létre nazálisok és likvidák nyújtó 
hatására a finnugorság nyugati ágának valamely fejlődési szakaszán. Azon a véleményen 
van, hogy a finnségi nyelvek első szótagi magánhangzóinak és szóbelseji zárhangjainak 
kvantitás-korrelációja (finnugor, illetőleg uráli) alapnyelvi örökség. E kvantitás-korreláció 
kiindulópontja az emfatikus kiejtés volt, amely a szókincs egy részét érintette csak. Az 
emfatikus kiejtés minden egyes fonémára való kiterjedésének eleve gátat vetett a gazda
ságos, a kiejtési energiával takarékoskodó artikulációra való törekvés. Az artikuláció 
szempontjából nehéz hangokat (à, a) kerülték tehát, a nyúlás ily módon csak a „könnyű" 
magánhangzókat (i, u, e, o) és — az artikulációt tekintve — legegyszerűbb mássalhangzó
kat: a zöngétlen zárhangokat érintette. A nyúlás emfatikus jellege magyarázza, hogy 
e jelenség nem ment végbe hangtörvény- vagy tendenciaszerűen minden lehetséges szó
ban. A nyúlás „előszeretettel" olyan szavakban történt, amelyekben m, n és likdivák 
voltak. A nem tendenciaszerű következetességgel megvalósult emfatikus artikulációval 
elfogadhatóan magyarázhatók a szóbelseji rövid és hosszú zárhangok előfordulási gyako
riságában mutatkozó egyenetlenségek is. A régi, gemináta zárhangokat tartalmazó szavak 
közül sok expresszív jellegűnek látszik. E jelleg kifejezésére az emfatikus mássalhangzó-
kettőzés különösen is alkalmas volt. Kezdetben a hosszú magánhangzók is expresszivitást 
fejeztek ki. 

8. KÁROLY R É D E I : Nord-ostjakische Texte (Kazym-Dialekt) mit Skizze der 
Grammatik. AAWG. 1968. Nr. 71. 139 S. - Ism.: K. K O N T : C O Y . 4 : 3 0 8 - 9 ; E. SCHIEFER: 
Vir. 1968: 4 1 6 - 9 ; I . FUTAKY: IndForsch. 1971: 3 7 3 - 6 ; A. WIGGER: UAJb. 43: 1 9 2 - 3 , 
MIKOLA: NyK. 72: 238-40 ; J . KODOLÁNYI jr.: ActEthn. 18: 426. 

9. LÁSZLÓ SZABÓ: Kolalappische Volksdichtung (Zweiter Teil). AAWG. 1968. 
Nr. 72. 117 S. - Ism.: HONTI LÁSZLÓ: NyK. 71: 4 5 9 - 6 1 ; J . KODOLÁNYI jr.: ActEthn. 
18: 427. 

10. GYÖRGY LAKÓ: Können wir in den finnisch-ugrischen Sprachen von Wortarten 
sprechen? NAWG. 1970. Nr. 1. 13 S. 

A tanulmány finnugrisztikai ismeretekkel nem rendelkező német olvasóknak szól 
elsősorban. A szerző célja az, hogy az indoeurópai alapon álló szófajkutatást új (finnugor) 
adatokkal és kérdésfölvetéssel gazdagítsa. PAUL szófaj-meghatározása alapján vizsgálja 
a finnugor nyelveket s arra a megállapításra jut, hogy a PAUL-féle kritériumokkal e 
nyelvek szavai nem osztályozhatók egyértelmű következetességgel. A hiányosságokat 
elismerve hangsúlyozza a szófajok szerinti felosztás gyakorlati hasznosságát és szükség-
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szerűségét. Szól röviden új próbálkozásokról: PENTTILÄ kísérletéről (Suomen kielioppi, 
1957) és a strukturalizmusról. Bőven hoz szemléltető anyagot valamennyi finnugor 
nyelvből arra vonatkozólag, hogy e nyelvekben a főnév: melléknév, névszó: ige, névszó: 
határozószó között nincs mindig éles határ. Logikus felépítésű, olvasmányos dolgozat. 

11. WOLFGANG SCHLÄCHTER (Hrsg.): Symposion über Syntax der uralischen 
Sprachen. AAWG. 1970. Nr. 76. 230 S. - Ism.: A. ALHONIEMI: Sananjalka 12: 1 8 3 - 5 ; 
HONTI LÁSZLÓ: NyK. 72: 2 4 6 - 5 1 ; R. BARTENS: Vir. 1971: 2 3 1 - 3 ; H. HAARMAN: UAJb. 
43: 158 -63 ; V. I. LYTKIN: VoprJaz. 5: 1 3 9 - 4 1 ; A. SAÜVAGEOT: BSL. 66: 2 3 4 - 5 0 ; 
N. TERESCSENKO: COY. 7: 3 2 1 - 3 ; N Y Í R I : Népr. és Nytud. 1 5 - 1 6 : 199-203. 

Kiss JENŐ 

János Balázs: Funktionswerte der Pronominalität 
• 

Budapest, 1973. Akadémiai Kiadó. 240 1. 

Aki BALÁZS JÁNOS korábbi dolgozatainak ismerete nélkül veszi kezébe ezt a köny
vet, az a cím alapján bizonyára nem is sejti, hogy a szerző egyebek mellett az ősi uráli 
határozóragok, az accusativusrag, a duális és többesjelek, a melléknév fokozása, az indo
európai genus kérdésével is foglalkozik viszonylag nem nagy terjedelmű művében. Már 
ez a rövid — korántsem teljes — felsorolás is mutatja, hogy BALÁZS könyve az utóbbi 
évek egyik legjelentősebb uralisztikai, általános nyelvészeti vállalkozása. 

A könyv elvi alapvetését a „Zeigwörter und Begriffswörter im (Sprach-) System 
und im (Sintagmatisierungs-) Prozess" című fejezet adja (7 — 77 1.). A nyelvi általánosí
tást vizsgálva P. Hartmann nyomán kétféle kategorialitást (Kategorialität) különböztet 
meg: 1. nevekkel történő kategorizálás (Kategorialität in Namen) és 2. magasabb fokú 
kategorizálás, „Klassifizierungen für Klassifiziertes" (determinálás, singularitas, plura
litás, idő, mód stb.). Ez utóbbi, a grammatikai kategorizálás a pronominalitas egyik lénye
ges tulajdonsága. A pronominális kategorizálás ugyanis más jellegű, mint a specieseket 
jelölő nomenekkel végzett kategorizálás: nem tárul fel például a szövegösszefüggésben, 
mert a nyelvi rendszerhez tartozik. 

A pronominális kategorizálás lehet explicit, pl. ki ? — mi ? német dieser — diese — 
dieses, de lehet implicit is, pl. ez, az, finn se stb. De a névmások szemantikai mély
struktúrájának a feltárására megvannak a nyelvi eszközök, például úgy, hogy az említett 
névmásokat kérdő vagy vonatkozó névmásokkal hozzuk kapcsolatba : ez — ki?, mi ? ; 
ez — aki, ami. A kérdő és vonatkozó névmások tehát felszínre hozzák a mutató névmások
ban implicite meglevő 'élő — élettelen' osztályozást. Mindez azért lehetséges, mert a 
mutató és kérdő, ill. a mutató és vonatkozó névmások korrelativ viszonyban állnak egy
mással. Ez a korreláció más szempontból komplementaritásnak bizonyul. 

BALÁZS kimutatja (10—11), hogy a névszók és a névmások is komplementáris 
viszonyban állnak egymással. A névszók magasabb fokú kategorizálása (genus, élő-
élettelen stb.) az uráli nyelvekben például csak névmások segítségével történhet (az 
ember, aki — a madár, amely), az indoeurópai nyelvekben megvan ugyan, de a névmások
ról terjedt át a névszókra. A komplementaritás másik oldala viszont az, hogy a név
mások csak egy névszó közvetítésével juthatnak első fokú, nominális jelölési értékhez 
(das Buch, das 'a könyv, amely'). 

Ezután a szintagmatizáció és a determinálás kérdéseit tárgyalja (11 — 24). SAUS
SURE, BALLY és MIKUS idevonatkozó kutatásaira támaszkodva, azokat továbbfejlesztve 
rámutat arra, hogy a nyelvi jelek azért lépnek egymással szintaktikai viszonyba, mert 
funkciójuk kiegészítésre szorul. Ezek szerint a szintagma heterofunkcionális, egymással 
komplementáris viszonyban álló elemek kapcsolata. Az elemek kapcsolatára alapjában 
véve a virtuális — aktualizáló viszony jellemző. A nyelvben (Sprache) virtuálisan, poten
ciálisan meglevő jelet a beszédben (Sprechen) aktualizálni kell. Az aktualizálás folyama
tát a nyelvi jelek jelölési értékének elemzésével világítja meg. A fogalomszavak designa-
tumaik minőségét (Beschaffenheit) adják meg, tehát kvalifikálnak, a mutatószók (név
mások) viszont designatumaiknak a beszélő által képzett nyelvi mezőben való elhelyez
kedésére utalnak, tehát szituálnak. A fogalomszó ós a mutatószó komplementaritása itt 
is megmutatkozik: a fogalomszó kvalifikál ugyan, de implicite szituál is, hiszen aminek 
minősége van, az valahol a térben helyezkedik el, másrészt a szituálás implicite kvalifiká-
lás is, mert ami a térben található, annak valamilyen minősége is van. Az aktualizálás 
ezek alapján úgy fogható fel, hogy a nyelvi jelek potenciálisan meglevő (általában nagy 
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számú) jelölési értékét leszűkítjük, determináljuk. A determinálás legrégibb és legfonto
sabb módja a nyelvi mezőben való szituálás. 

A továbbiakban a determinálás egyes fajtáit elemzi (24 — 77). Mind az uráli, 
mind az indoeurópai nyelvek névmásainak a vizsgálata azt mutatja, hogy gyakran 
névmást determináltak névmással. Nyilvánvaló, hogy determinálásra leginkább a kérdő 
névmások szorultak, hiszen ezek jelölési értéke végtelenül nagy, még akkor is, ha az 
interrogativ funkció mellett bizonyos mórtékig kvalifikálnak is, például az 'élő — élet
telen' megkülönböztetésével: magyar ki?, mi? ; latin quis?, quid? 

A quis, quid azonban bizonyára későbbi fejlemény. A qui- kérdőnévmást deter
minálták eredetileg a *so személyre, ül. a *to dologra mutató névmással, s ezek össze
olvadásából jött létre a quis, quid alakú névmás. A ki ez ?, mi ez ? típusú kérdésekben 
került át a névmásképző a mutató névmásokra, a kongruencia elve alapján, annak explicit 
jelölése érdekében, hogy mindkét névmás, a szintagma mindkét tagja, ugyanarra a 
designatumra vonatkozik. Ezzel összefüggésben BALÁZS nagy nyomatékkal hangsúlyozza 
azt az új tételét, hogy csak azok a nyelvi jelek léphetnek egymással szintagmatikus 
viszonyba, amelyek mind ugyanarra a designatumra (situatumra) vonatkoznak. A 'ki ez' 
jelentésű latin kifejezés tehát így fejlődhetett: *qui (est) *i? > quis (est *i? > quis 
(est) is? 

Áttérve a fogalomszók névmással történő determinálására, rámutat arra, hogy 
nyilván nagyon régiek a ki ez ?, mi ez ? kérdésre adott egy névmásból és egy főnévből 
álló válaszmondatok. Ezekben a válaszokban a névmásképző átkerült a fogalomszókra is: 
is (est) *hosti > is (est) hostis. Az -s itt is a situatumnak azonosságát mutatja. Persze 
előzetes kérdés nélkül, pusztán a figyelem felkeltése céljából is produkáltak efféle monda
tokat: ez! — farkas!, az! — medve ! Ezekben az esetekben a fogalomszó kiegészítő funkció
ban járul a mutatószóhoz. Az ilyen kifejezések tagjai között meglevő korrelativitás és 
komplementaritás lehetővé teszi, hogy a sorrend fordított is lehessen: farkas! ez!; medve! 
az! A két tag közötti viszony nem jelzői, hanem értelmezői volt. A névmások ősi funkciója 
a fogalomszókkal kapcsolatban tehát az értelmezői. A jelzői használat már csak kötöt
tebb, speciálisabb jellege miatt is nyilvánvalóan fiatalabb. Az is az értelmezői viszonyítás 
prioritása mellett szól, hogy értelmezője már az egységes fogalomszónak is lehetett, de 
jelzője csak a később kialakult névszónak. 

Az ősi mutatószók egy-egy deiktikus szféra jelölői voltak (ego, tu, ille), s azon belül 
mindenre vonatkozhattak (totális inkluzivitás). Ezek az ősi szférajelölő mutatószók 
később egy-egy szintagmában kétszeresen is előfordulhattak, pl. az 'én lesem' jelentésű 
magyar mondat hajdani előzményében: *m»! lese-m»! vagy lese-m»! m»!. A m« kétszeres 
kitétele a szintagma tagjainak azonos situatumra való vonatkozását mutatja. A fogalom
szóhoz agglutinálódé névmásokból az ige és a névszó kialakulása során igei, ül. birtokos 
személyragok keletkeztek. 

A következőkben a fogalomszónak fogalomszó általi determinálását vizsgálja a 
szerző. Fogalomszók is csak akkor léphetnek kapcsolatba egymással, ha ugyanarra a 
situatumra vonatkoznak. Mivel a fogalomszókat a mutatószók szituálják, a fogalomszó 
(F) + mutatószó (S) kapcsolat feltétlenül régibb, mint két fogalomszó kapcsolata. Egy 
teljesen explicit, két fogalomszót tartalmazó ősi mondat tehát ilyen szerkezetű volt: 
Fj S -j- F2 S. Ennek az ősi állapotnak a nyomai BALÁZS szerint a magyarban is megőrződ
tek mind a mai napig, pl. A lányok, azok nem csinálnak semmit ; A hegedű . . . az oly csodás 
stb. Hasonló példákat más nyelvekből is nagy számban idéz (69 — 73). Ilyenformán 
BALÁZS elutasítja RAVILA ismert tételét, mely szerint a predikatív szerkezet az attributív-
ból keletkezett. Mivel a predikatív szerkezetben az alany szerepét elsődleges funkciójában 
csak a névszó, az állítmányét csak az ige töltheti be, a fogalomszók nomenre és verbumra 
való szétválása már meg kellett hogy kezdődjék abban az időben, amikor az első predikatív 
szerkezetek létrejöttek. BALÁZS szerint e szétválásnak szintaktikai oka volt: azok a 
fogalomszók lettek névszóvá, amelyek a fogalomszókból kialakult predikatív szerkezetek
ben az alany szerepét töltötték be. Ezzel párhuzamosan az állítmányi használat az igét 
formálta ki. 

A 2. fejezetben az uráli *-t ~ *-tt névmásképző és a -t többesjel eredetét vizsgálja 
a szerző (78 — 127). Először a névmásképző előfordulásait mutatja be a különböző nóv-
mástöveken. Nagy jelentőséget tulajdonít itt is, mint az indoeurópai nyelvekben is, a 
'mi az?, ki az?' jelentésű, egy kérdő és egy mutató névmásból álló ősi mondatoknak, 
amelyeknek ilyen mai folytatói vannak mint pl. osztj. E. %odi tot? 'mi az?', vog. AL. 
kwät tat ? 'melyik az ?'. Ezeknek a szerkezeteknek a -t névmásképzője eredetileg a szituá
ciók azonosságát jelölte, s fellépése összefüggésben lehetett a kérdő névmás determinálá
sára irányuló törekvésnek, bár egyéb momentumok is közrejátszhattak, például a t» 
névmástő reduplikálódása. E magyarázat helyességére mutat az a körülmény is, hogy 
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több uráli nyelvben az önálló, főnévi használatú, tehát a kérdő névmással gyakran 
szintagmatikus kapcsolatba lépő mutató névmáson van meg a névmásképző, a jelzői 
használatún nincs. 

Az uráli -f többesjelet BALÁZS végső soron a *t» mutató névmásból származtatja. 
Több nyelvből idéz példákat arra, hogy névmásból többesjelölő elem lesz. Az uráli szám
jelek kialakulásában a mellérendelés egyértelmű kifejezésére irányuló törekvésnek is 
szerepe volt, amint erre már többen rámutattak, de a -t elem kitételének mélyebb oka 
is volt: azt jelölte félreérthetetlenül, hogy a -í-vel ellátott szavak ugyanazon deiktikus 
szférára vonatkoznak. Olyan mondatok is előfordultak, amelyekben több mellérendelt 
alanyra vonatkozik egy állítmány, pl. ilyen mondatok előzményében: cser. oska-let, 
imni-et, wa-tet, ma-ret, kà-stêt 'Kuh, Pferd, Frau, Mann geht (dort)'; finn siitäpä tuli, 
että koirat, ketut, sudet ja karhvt yhtenä metsää kävivät 'daraus wurde, dass der Fuchs, 
der Wolf und der Bär zusammen im Wald gingen'. Az ilyen, több alanyra vonatkozó 
állítmányhoz járuló -t elem idővel pluralisi értéket nyert. Ez egészen természetes magya
rázat arra is, hogy miért jelentkezik a többesjel egyes finnugor nyelvekben csak az állít-
mányon. Egy rövid kitérésben (127), A. KÖVESI MAGDA fejtegetéseihez kapcsolódva, a 
magyar -k többesjelet egy -k névmásképzőből eredezteti, amely egyebek között ilyen 
komplementáris névmási oppozíciós párokon jelentkezik: vog. E. tűik 'dieser hier' ~ tátik 
'jener dort' nyenyec tukl 'dieser (hier)' -~ tiki 'dieser (dort)' stb. 

A harmadik fejezetben a -t lokatívuszrag és a -t tárgyrag eredetéről van szó ( 128 — 
169). Ezek is a -t névmásképzőből származnak. Az előző fejezetben elmondottak alapján 
a -t többesjel predikatív szerkezetekben alakult ki, ahol a -t névmásképzővel ellátott 
névmások (ós a -t-vel szituált főnevek?) önálló szerepben, mint alany és állítmány fordul
tak elő. A -t névmásképzős pronomenek azonban kötött használatban is gyakoriak voltak: 
adnominális kapcsolatokban mint jelzők vagy értelmezők, adverbálisakban pedig mint 
határozók vagy tárgyak. Adverbális használatban a névmások határozószókká, képző
jük határozóraggá értékelődött át. Az ige vonzásába került, határozószóvá változott 
névmás sorsa a továbbiakban aszerint alakult, hogy az ige milyen jelentésű volt: statikus, 
pillanatnyi létet fejezett-e ki, vagy pedig dinamikus változást, mozgást (statisches, reines, 
momentanes Sein — dynamisches Werden, Bewegung). Mivel a lokatívusz nemcsak a 
statikus létet, hanem a mozgás pillanatnyi pontját is jelölheti, a lókatívuszt általános 
helyjelölő esetnek foghatjuk fel, amelyből az összes helyjelölő eset levezethető. Ezek az 
Ősi határozóragok tehát a határozószókon jelentek meg, s onnan értelmezős szerkezetek
ben terjedtek át a főnevekre pl. ott, lent, Fejérvárt, korábban feltehetőleg *ott, lenn, 
Fejérvár. Az általános lokatívuszi jelentés azonban még ez előtt differenciálódott: ha 
az ige durativ aspektusú volt, a jelentés lokatívuszi, ha viszont az ige a cselekvés inchoativ 
aspektusát jelölte, a határozószó ablatívuszi értékű lett. — A statikus — dinamikus 
ellentét más aspektusban is érvényesül. A statikus, pillanatnyi létezés a tér egy meghatá
rozott, zárt, osztatlan pontjához kötődik. A mozgás azonban számtalan punktualitásból, 
diszkontinuitásból tevődik össze, mialatt a mozgó test jelen is van és nincs is az egyes 
pontokon. A differenciálatlan, statikus-dinamikus, általános lokatívuszi jelentés ez utóbbi 
aspektus alapján úgy differenciálódott, hogy a statikus (zárt, osztatlan, határozott) 
szempont előtérbe kerülése esetén impartitívusi; a dinamikus (osztott, határozatlan) 
szempont kiemelése esetében viszont partitívusi funkciót kapott a kérdéses nyelvi elem. 
így alakult ki pl. a finn partitívus. Az impartitívusi szerephez jutott szavak között 
ilyenek vannak pl. vog. tété 'ez', taté 'az' stb. — Az általános hely jelölő funkció differenciáló
dásának más oldala is van. Arról már volt szó, hogy az ige durativ aspektusa a határozó-
szót lokatívuszi értelművé tette. A dinamikus aspektus azonban nemcsak inchoativ, 
hanem terminatív jellegű is lehetett. Az ilyen terminatív jellegű igék mellett alakult ki 
a transitívus, ablatívus és az accusatívus. 

A negyedik fejezet az -n (névmás)képző és az -n határozórag eredetét tárgyalja 
(170 — 203). Az -n névmásképző a rm tu-szférajelölő mutató névmásból keletkezett, amely 
a megszólított személyre és közvetlen környezetére vonatkozott. A névmásképző a 
'ki ez?', 'mi ez?' jelentésű ősi szintagmákban alakult ki: *kön» *n8n» ? ; *k8n» *tSn» ?, 
ahol a -n» egyrészt a kérdőnévmás jelentésének szűkítésére, másrészt a szituátumok 
azonosságának jelölésére szolgált. A 'ki az (ott, melletted, nálad)' kérdésre sokszor név
mással válaszoltak: *mSno 'én', *s8no 'ő' — a névmásképző tehát analogikusán az első 
és a 3. személyre is átterjedt. A névmáskópzős személynévmások mellett azonban haszná
latban maradtak az egy szótagos, képző nélküli alakok is. Úgy tűnik azonban, következe
tesen az ' -n képzős formát használták olyankor, amikor a mondatnak több névmási, 
mellérendelt alanya volt: 'én is, te is, (ő is)' — ilyen esetekben az -n a koordinálást jelölte, 
s az alanyokra vonatkozhatott, az állítmány on is megismételték azonban annak jeleként, 
hogy az állítmány mindegyik alanyra vonatkozik. Az állítmány -w-je azonban így két 
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alany esetében duálisi, több alany esetében pluralisi értelmet nyert. Ez a magyarázat 
tehát okát adja annak, hogy miért léphet fel ugyanaz a nyelvi elem (-n) hol singularisi, 
hol duálisi, hol pedig pluralisi jelentésben. 

Az -n képzős pronomenek (mint a -t képzősek is) nemcsak önálló szerepben (alany — 
állítmány) fordultak elő, hanem adnominális és adverbális használatban is. E kötött 
használatú -n képzős névmások további sorsára lényegében érvényesek azok a megálla
pítások, amelyek a -í-elemmel kapcsolatban föntebb elhangzottak, de itt BALÁZS egy 
újabb szempontot emel ki: az -n képzős kérdőnévmások arra irányuló kérdéseket vezettek 
be, hogy melyik deiktikus szférával került valaki vagy valami kapcsolatba. Ez a tudakolt 
kapcsolat lehetett konkrét (lokális) vagy absztrakt (possessiv). A *kSno <~ *k&no kérdőszó 
konkrét használata (pl. magyar népnyelvi hun) a lokatívuszrag, absztrakt használata 
viszont [pl. finn ken(en)] a genitívusrag kialakulására vezetett. Az ilyen alapokon kiala
kuló képzők és ragok a föntebb már tárgyalt módon, értelmezős szerkezetekben terjedtek 
át a névmásokról a névszókra. Előbb a ragok terjedésére idéztem Balázstól példát, 
most a magyar -n, -ny főnévképző keletkezését illusztrálom egy példával (200): ezen, 
kemény vö. mord. E. kerne 'hart, fest'. Tehát *ezen, kéme > *ezen, kémen > ezen, kemény. 

Az utolsó, ötödik fejezet az -m (névmás)kópző és az -mp szuffixum eredetéről szól 
(204 — 218). Az -m névmásképző úgy alakult ki, mint az előbb vizsgált -t és -n képző. 
Az -m névmásképző adverbális használatban is előfordult, s az ige statikus létet vagy 
dinamikus létet kifejező jellege szerint modálisi (statikus) vagy accusatívusi (dinamikus) 
raggá vált. Az -m módhatározóragot ilyen szavakban találjuk, mint vog. %um 'wie?', 
ómagyar kim ' talán' stb. — A *-mpa középfokjelben két deiktikus szférajelölő van jelen. 
A -pa elem összefügg az osztj. Vj. pä 'ein gewisser, einer und der andere; der andere' 
szóval. A -mpa szuffix tehát két dolgot állít szembe, hasonlít össze, az egyiket alapul, 
kiindulópontul véve. 

A zárszóban (219 — 224) BALÁZS rövid összefoglalást ad, különös figyelemmel az 
uráli és az indoeurópai nyelvek egyezéseire és különbségeire. Megállapítja, hogy az 
uráli és indoeurópai esetragok keletkezése sok egyezést mutat, de alapvető különbség a 
két nyelvcsalád között, hogy az uráliban nem alakult ki a nóvmásképzőkön az 'élő-
élettelen' ellentét, s így nem alakulhatott ki a genus sem. Abban is eltér a két nyelvcsalád, 
hogy az uráliban a névmásképzőből nem alakult ki nominatívusrag, mint az indoeurópai 
quis ? — is — servu-s kapcsolatokban. Lényeges eltérés az is, hogy az indoeurópai fogalom-
szók eredetileg egy szótagosak voltak, míg az uráliak két szótagból állottak. Végezetül a 
nomen- és verbumképzők keletkezésére tér ki röviden. A képzők eredeti funkcióját abban 
látja, hogy a fogalomszók által jelölt fogalmakat magasabb kategóriákba sorolják be. 

A könyv gondolatmenetének ismertetése egy kicsit hosszúra sikerült, de ahol a 
nyelv őstörténetének annyi izgalmas kérdése merül föl, mint BALÁZS művében, ott a 
recenzens aligha tud rövid tartalmi összefoglalást adni. Amint BALÁZS könyvének a föl
vetett problémák számához és súlyához képest kis terjedelme is mutatja, maga az is
mertetendő mű is oly tömör, hogy tovább tömöríteni szinte lehetetlen. Remélem azért, 
hogy áttekintésemben nem hamisítottam meg BALÁZS gondolatait. 

Az ismertetés elején azt írtam, hogy BALÁZS könyve az utóbbi évek egyik legjelen
tősebb uralisztikai, általános nyelvészeti vállalkozása. Most, a mű tartalmának vázlatos 
áttekintése után hozzátehetem, hogy véleményem szerint BALÁZS munkájának nagy 
jelentősége nemcsak abban áll, hogy számos fontos probléma vizsgálatára vállalkozott 
— bár in magnis et voluisse sat est —, hanem elsősorban abban, hogy sok új gondolattal 
járult hozzá a föntebb felsorolt problémák megoldásához. Nem írom azt, hogy megoldotta 
a problémákat, már csak azért sem, mert a paleolingvisztika nagy problémái általában 
olyanok, hogy végleges megoldásukhoz nyilván sohasem juthatunk el. De meg vagyok 
győződve arról, hogy mindig közelebb juthatunk a célhoz, egyre valószínűbb, a nyelvi 
jelenségeket egyre átfogóbban magyarázó hipotéziseket állíthatunk fel. A BALÁZS vizs
gálta kérdésekről nyilván még számos dolgozatot fognak írni, több megállapítását módo
sítják vagy éppen elutasítják majd, de abban biztos vagyok, hogy a paleolingvisztika 
egyetlen igényes művelője sem hagyhatja majd említés nélkül BALÁZS eredményeit, s 
hogy sok építő gondolatot meríthet belőlük. 

A könyvben elemzett problémakörökhöz egy ismertetés eleve szűk keretei között 
nyilván nem lehet érdemben hozzászólni, néhány rövid megjegyzést mégis tennék. 

Amit BALÁZS a kategorizálás két fokáról, a névszók és névmások komplementáris 
viszonyáról mond, az számomra meggyőző. Hogy az egocentrikus, konkrét térbeli, időbeli 
stb. viszonyításra és kategorizálásra szolgáló mutatószók alkotják és alkották a fogalom
szók viszonyításának és kategorizálásának az alapját, az eleve nagyobb valószínű. 
A névmásokban megnyilvánuló kategorizálás elemzéséből azonban egy körülmény vizs
gálatát hiányolom. BALÁZS nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy az uráli nyelvekben 

29* 



4 5 2 SZEMLE - ISMERTETÉSEK 

az élő — élettelen megkülönböztetés explicit formában csak a kérdő és vonatkozó névmá
sokban van meg, a mutató névmásokban ós névszókban nincs. Ebben látja az egyik 
okát annak, hogy az uráli nyelvekben nem alakult ki a genus (pl. 112 — 113, 219). Figyel
met érdemelt volna hát az a körülmény, hogy egy uráli nyelv, a szelkup ismeri az anima-
tum — inanimatum megkülönböztetést a névszóragozásban, s hogy ebből és más körül
ményekből korábban arra következtettek, hogy az ,,élő —élettelen" osztályozás egykor 
a mutató névmásokon is meglehetett az uráli nyelvekben (LAKÓ, ANylOK. 1: 219). 

A szintagmatizáció és a determinálás folyamatáról BALÁZS meggyőzően fejti ki 
új gondolatait. Az egyik lényeges kérdésben azonban — névmás determinálása névmás
sal — mintha ellentmondás lenne okfejtésében. A 26. lapon arról ír, hogy szinte végtelenül 
nagy jelölési értékük miatt a kérdő névmások bizonyos körülmények között feltétlenül 
determinálásra szorultak, s ezért járultak hozzájuk mutató névmások, majd az összetett 
kérdő névmások hatására keletkeztek az összetett mutató névmások. Föntebb láttuk, 
hogy ennek a körülménynek BALÁZS igen nagy jelentőséget tulajdonít, s hogy mindez 
logikusan épül be BALÁZS gondolatmenetébe. A 29. lapon azonban megfordítja a magya
rázatot, s azt is lehetségesnek tartja, hogy előbb a mutató névmások geminálódtak a 
nagyobb nyomaték kedvéért, majd az ieur. *sos, *tod névmások -s, -t eleme — nyilván 
az egyeztetés kedvéért — a kérdő névmásra is átkerült. Ez utóbbi folyamatot azonban 
aligha tekinthetjük determinálásnak, s aligha tudjuk ellentmondásmentesen beépíteni az 
egyébként logikus gondolatmenetbe. Valahogy az a benyomásom itt és egy-két helyen 
máshol is, hogy BALÁZS imponáló, az ókori bölcselőktől a mai modern nyelvészeti irány
zatokig terjedő alapos tájékozottságát maximálisan ki akarja aknázni, s közben egyszer
egyszer túlzásokba esik: úgy véli, hogy megfelelően nagy távlatból nézve egymásnak 
látszólag ellentmondó dolgokat, magyarázatokat is össze lehet egyeztetni egymással. 
Tudja, hogy egyes összetett mutató névmásokat reduplikálódás eredményének tartanak, 
s ezt a magyarázatot is fel akarja használni fejtegetéseiben. Szerintem azonban ez nehezen 
megy. Nem zárva ki a reduplikálódás lehetőségót talán azt lehetne mondani, hogy az 
összetett kérdő névmások a determinálás szükségessége miatt alakultak ki, az összetett 
mutató névmások zömmel ezek hatására jelentek meg, de egyes esetekben a kérdő 
névmásoktól függetlenül, reduplikálódás útján is létre jöhettek. 

A névszók névmással történő determinálását vizsgálva BALÁZS a jelző és az értel
mező keletkezését is érinti, s mint láttuk, a jelzőt szekundernek tartja. Megemlítem 
közbevetőleg, hogy már SIMONYI is az értelmező eredetibb volta mellett foglalt állást 
(A jelzők mondattana 113 — 114). BALÁZS egyik évre az (57), hogy jelzője csak a névszó
nak lehet, de értelmező már korábban az egységes, igére és névszóra még nem különült 
fogalomszókhoz is járulhatott. Szerintem azonban egy olyan fogalomszónak, amelyben 
még elválaszthatatlanul egybeolvad a dolog és a folyamat képzete, nem lehet értelmezője 
egy mai értelembe vett, kifejezetten névszói jellegű névmás, amint ez BALÁZS fejtegeté
seiből következik. Azt hiszem, az egységes fogalomszók korában nem létezett pronomen 
és adverbium, hanem csak mutatószók voltak, amelyekben a dolgokra ós a helyviszonyra 
való utalás nem különült még el (Lásd erről részletesebben Néprajz ós Nyelvtudomány 
10: 29 -38) . 

A fogalomszók igére ós névszóra való differenciálódásának magyarázatával sem 
értek egyet (77), mivel azonban erről egy korábbi tanulmányomban részletesebben szól
tam (Néprajz és Nyelvtudomány 14: 11 — 23), itt nem ismétlem meg az ott elmondottakat. 

A *t ~ *tt névmásképző bemutatása során (93 — 94) BALÁZS a votj. odik 'egy' 
szót az *o- névmástő származókának tartja. Szerintem ez teljesen valószínűtlen, hiszen 
semmi okunk sincs arra, hogy a votj. odik-ot elválasszuk a vele mind hangtanilag, mind 
jelentéstanilag kifogástalanul egyeztethető finn yksi-től és rokonságától. 

Az egyes nóvmásképzők, valamint a duális és plurális kialakulását BALÁZS igen 
meggyőzően magyarázza, a számjegyekkel kapcsolatban mégis tennék két megjegyzést. 

Ha a többesjel kialakulását BALÁZS nyomán úgy magyarázzuk, hogy egy több 
(külön-külön egyes számú) alanyra vonatkozó állítmány szükségképpen többes értékű 
lesz, s hogy ezért a mind az alanyokon, mind az állítmány on meglevő, az azonos szituálást 
(mellérendelést) jelölő -t elem az állítmányon többesjelló változik, akkor szerintem nem 
állíthatjuk azt, amit BALÁZS egy helyütt (119 — 20) állít. Az említett helyen azt fejtegeti, 
hogy a finnugor nyelvekben az alany gyakran többes számú állítmány mellett is egyes 
számban marad, s ennek azt az okát adja, hogy ilyenkor a szituálás (mellérendelés) nem 
explicit (-í-vel jelölt), hanem implicit (jelöletlen). Később azonban maga is írja (125), 
hogy a -t természetesen csak az állítmányt tette többes számúvá, az alanyok — -í-vel 
vagy anélkül — egyes számúak maradtak. Az alany ós állítmány e magyarázat értelmé
ben jó ideig eleve nem egyezhetett a numerus tekintetében, függetlenül az alanyok 
szituálásának módjától, s egyes inkongruencia-esetek ennek a nyomát őrizhetik. 
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Egy másik problémát abban látok, hogy véleményem szerint BALÁZS nem vázolja 
a föltehető folyamatokat a többesjel tényleges kialakulásáig. BALÁZS azt mondja, hogy 
a [Sx-í, S2-í, S3-í — Pred-t] mondatban a predikátum -í-je többes értelmű, mivel három 
egyes számú, -í-vel szituált (mellérendelt) alanyra vonatkozik. Azt hiszem azonban, a -t 
akkor lett igazán plurális jellé, amikor e g y többes számú alanyhoz kapcsolódó állít-
mányon is megjelent. Hosszabb fejtegetésekre itt nincs módom, egészen röviden vázolom 
csak föl elképzelésemet a többes jel kialakulásáról: I Subj-sing-0 — Pred-sing-0 (A 0 a 
determinátort-szituátort jelöli); ill. Subj-plur-0 — Pred-plur-0; ill. 1. Subj-sing-í, 2. Subj-
png-í, 3. Subj-sing-í — Pred-sing -*- plur-í > I I Subj-sing-0 — Pred-sing-0; ill. Subj-
silur-0 — Pred-plur-í; ill. 1. Subj-sing-(í), 2. Subj-sing-(í), 3. Subj-sing-(í) — Pred plur-í > 
I I I Subj-sing-0 — Pred-sing-0; ill. Subj-plur-í — Pred-plur-í ; ill. 1. Subj-sing-0, 
2. Subj-sing-0, 3. Subj-sing-0 — Pred-plur-í. — A gyakran idézett jelöletlen többes 
számú alany -f- jelölt többes számú állítmány szerkezetek véleményem szerint a 
szükségképpen fölteendő II . stádiumbeli átmeneti Subj-plur-0 — Pred-plur-í fejlődési 
fokot tükrözik vissza, annak maradványai. 

A duális kérdésére nem térek ki külön: a többes jelről elmondottak mutatis mutan-
dis a duálisra is érvényesek. 

A 134. lapon a 3.2.10. pontban felsorolt prosecutivusragok nem a jurákból valók, 
mint BALÁZS írja, hanem a szelkupból. Téves az az állítása, hogy a szamojéd prosecutivus-
rag m» + t elemekből tevődik össze, t csak a szelkupban jelentkezik n-nel váltakozva, 
az eredetibb az n. 

A könyvben tárgyalt problémakörök közül még a melléknév fokozásának és a 
határozóragoknak a keletkezéséhez szólnék röviden hozzá. A középfokjel magyarázatában 
teljesen egyetértek a szerzővel, a határozóragok keletkezéséről azonban más a vélemé
nyem, bár BALÁZS gondolatai jelentős befolyással voltak rám. Idézett tanulmányaimban 
részletesen írtam erről a kérdésről is, az elmondottakat nem akarom megismételni. Egé
szében véve a könyvnek ezt a részét érzem a legkevésbé meggyőzőnek, a legkidolgozat-
lanabbnak. Mindössze két rövid megjegyzést tennék ezzel a résszel kapcsolatban. Teljesen 
valószínűtlennek tartom azt az állítást (165 — 166), hogy a finn -ta, -tä partitívus közvet
lenül az ősi differenciálatlan helyjelölő esetből fejlődött volna ki, egy közbeeső ablatívusi 
viszony jelölés nélkül. — Az a 203. lapon található föltevés, amely szerint a szelkup 
-n ~ -í genitívusrag két különböző névmástőből származik, nyilvánvalóan téves. A -í 
változat az -n-re vezethető vissza. 

BALÁZS JÁNOS könyve nem könnyű olvasmány de feltétlenül érdemes elolvasni, 
és érdemes elgondolkozni az olvasottakon. Sokat lehet tanulni belőle. 

MIKOLA TIBOR 

Gudrun Kobilarov-Götze: Die deutschen Lehnwörter 
der ungarischen Gemeinsprache 

Wiesbaden, 1972. In Komission bei Otto Harrassowitz. Veröffentlichungen der Societas 
Uralo-Altaica, Band 7. 571 1. 

A magyar és a német nyelvi érintkezések szinte a magyarságnak a Kárpát-meden
cében való megjelenésével egyidősek, és több-kevesebb nekilendüléssel, majd hanyatlás
sal voltaképpen mind a mai napig tartanak. Ennek ellenére a kapcsolat legnyilvánvalóbb 
dokumentumainak, a jövevényszavaknak kérdésével csak kisebb tanulmányok foglal
koztak (LUMTZER—MELICH, Deutsche Ortsnamen und Lehnwörter des ungarischen 
Sprachsatzes, 1900; THIENEMANN, Ungjb. 2: 85; MOLLAY, ALH 1.; BÁRCZI GÉZA, A 
magyar szókincs eredete. 1958, 96 — 101. 1. stb.), de igazi áttekintést nyújtó összefoglaló 
munka mind ez ideig hiányzott. 

A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárának 1967-ben megjelent 1. kötete 
már összegezte mindazokat a részeredményeket, amik e témában valaha is napvilágot 
láttak — s természetesen akceptálhatok voltak — ; megértek immáron a feltételek arra, 
hogy egy, a német jövevényszavaink kérdését tisztázó monográfia megszülessék. 

Ezzel a várakozással vesszük kezünkbe G. K.-G. tekintélyes terjedelmű művét. 
A voltaképpeni bevezető előtt 43 oldalon sorolja föl a szerző mindazokat a munka, 

kat, amelyek forrásként szolgáltak a könyv megírásakor. Ebből az adatáradatból ki
szűrte a kutatás történetében jelentős szerepet játszó munkákat, G E L E J I KATONÁval 
kezdve és eljutva a lehetőséghez mérten legújabbnak nevezhető szerzőkig (Bevezetés, 
53---64. 1.). Ez a számbavétel is igazolja, hogy a német nyelvi hatás kérdésével eddig 
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csak magyarországi nyelvészek foglalkoztak. így, ennek ismeretében még érdekesebbnek 
érezzük G. K.-G. vállalkozását. 

A jövevényszók vizsgálatáról szólva az alábbi csoportosítást közli (52. 1.): 

1. A köznyelv szókészletében levő jövevényszók; 
2. A mai nyelvjárások szókészletében levő jövevényszók; 
3. A régi magyar nyelv szókészletében levő jövevényszók; hozzátéve, hogy ő csak 

az e l s ő t í p u s b a tartozókat vette figyelembe, elsősorban módszertani meggondo
lásból. 

A mű egésze nem követi mindenütt ezt a megszorító kitételt, hiszen régi nyelvi 
és nyelvjárási példák is szép számban előfordulnak — még ha az ÉrtSz. is szolgált ala
pul — , mint pl.: kaláber, héhel, ricset, vulcli, spádé stb. (Vö. 491. 1.: Stil wert címszó: 
a szerző felsorolja, a szavaknak hány százaléka elavult, nyelvjárási stb.) 

Hogy a német a magyar nyelv fejlődésére milyen hatást gyakorolt, ez a hatás 
milyen intenzitású volt, és mikor erősödött fel, illetve hanyatlott alá, kiderül abból 
a rövid áttekintésből (64 — 68. 1.), amely a történeti ós a nyelvszociológiai hátteret festi 
meg. 

A Bevezető utolsó lapjain a munka célkitűzése fogalmazódik meg, és természete
sen a keletkezési körülmények. Meghatározó jelentőségű volt az a tény, hogy a szerzőnk 
rendelkezésére állt a TESz akkor már megjelent I. kötete, illetőleg bepillantást nyerhe
tet t a még kéziratos anyagrészekbe is. „Methodisch diente mir bei meiner Arbeit das 
TESz als Vorbild . . ." 

Az 1116 szócikket tartalmazó gyűjtemény képezi a dolgozat gerincét (74 — 478. 1.). 
A szócikkek felépítése világos, és következetes. A kiemelt címszó alatt elsőnek a történeti 
vagy nyelvjárási variánsok sorakoznak, forrásmegjelöléssel, majd a szó legelső adatolt 
előfordulása következik mondatkörnyezetbe ágyazva. (A nyelvemlékek ortográfiáját 
nagyjából megtartotta, bizonyos esetekben azonban a régi írásjeleket egyszerűsítenie 
kellett, elsősorban nyomdatechnikai okokból.) A szerző ezután német nyelven adja meg 
a szó pontos jelentését. A szócikk második része a voltaképpeni szófejtés, amelyben végig
vezeti a német forrástól a mai magyar alakig a szó fejlődését. Magyarázatában kitér 
a hangfejlődési alakulatokra, utal az esetleges analógiás elváltozásokra, a népetimológiás 
torzulásokra stb. A szócikket, harmadik részként, az utaló bibliográfia zárja. 

A kötet harmadik nagy egységében különféle statisztikai, hangtani, morfológiai 
és némi szemantikai elemzéssel rendszerezi G. K.-G. az adatokat (479 — 569. 1.). 

A feldolgozott szókészletet az alábbi szempontok szerint csoportosította: 
— az átvétel kora, ideje (évszázados csoportokban, megadva a kikövetkeztetett, 

gyakran adatolt, de csak körülbelülinek tekinthető átvételi időpontot); 
— a fogalmi körök alapján: 28-féle típust sorol fel, de még így is kénytelen bevenni 

utolsóként az „egyéb" kategóriát; 
— a kölcsönzött szavak stílusértéke szerint; 
— a kölcsönzés jellege (az új szó az illető fogalommal együtt jött-e, vagy már 

meglevő szót szorított háttérbe); 
— az átadó nyelvi kérdések (ez többnyire a bajorosztrákot, kisebb részben a 

középnémetet érinti; lehetséges még a középfelnémet és az új felnémet szembeállítás is; 
a francia, latin, jiddis, héber stb. (kultúr)szavak közvetítője is lehetett a német). 

Aprólékosan, sok mellékesnek tűnő részletre is ügyelve dolgozta fel G. K.-G. 
a jövevényszavak kulcsfontosságú kérdését: a hangtant, pontosabban szólva a hang
megfeleléseket. Sorra vette az összes számításba jövő monoftongust, diftongust, mással
hangzót és mássalhangzó-csoportot — hozzájuk kapcsolva a magyar megfeleléseket. 
Mindezeket bőséges példaanyag illusztrálja. 

Igen helyesen különválasztja a szókezdő, a szóbelseji vagy a szóvégi pozícióban 
megjelenő hangokat, hiszen a szó hangsorában elfoglalt helyzet alapvetően befolyásol
hatja a hang módosulását. PL: ném. i- > magy. i- (irha), ném. -i- > magy. -e- (söntés) 
stb. 

Megjegyzendő viszont, hogy a szerző néhány ponton ellentmondásba bonyolódik 
(elsősorban önmagával). A legzavaróbb eltévelyedés éppen a Lautlehre fejezetcím értel
mezéséből fakad. Ha ugyanis ezt valóban a hangok fejlődését vizsgáló részként kezelték 
volna, akkor nem merülhetett volna fel, hogy az íráskép önálló életet élve új hangalak 
létrejöttének a képzetét kelti. PL: A német ï-nek a magyarban nem lett ie fejleménye 
(biedermeier, ejtve: bidermejer : 500. L); a ném. ei > magy. ej mellett nincsen ném. 
ei > magy. ei megfelelés (vö. biedermeier : 510. L). A mássalhangzókból külön bekezdést 
kap a német w > magyar w (wolfram : 518. L), vagy a ném. x > magy. ksz mellett a ném. 
x I magy. x (fixíroz : 527. L), holott ezek csakis az írásban meglevő különbségek; a ném. 
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eh > magy. h (céh, pléh: 538. 1.) pedig azért megtévesztő, mert a magyar szavak írás
képében szereplő h a beszédben nem realizálódik, azaz „néma" (nem így viszont a céhes-
féle alakokban !). 

Már az első pillantáskor is zavaró, sőt megtévesztő, hogy a betűjeleket hol hang
nak (fonémának?), hol meg valóban csak betűnek kell vennünk, mint pl. sch, s (azért 
van s is), a (melynek hangértéke hol á, hol á — igaz, néha ezek a jelölések is feltűnnek 
elkülönítve) stb. 

A 499. oldalon a német e > magyar e, ë fejlődós szemléltetésére a középzárt ë 
hangot külön is jelöli a szokásos módon. Ezek közül egyik-másik szó helytelen alakban 
szerepel: gesztenye (helyesen: gesztenye), flekken (helyesen: flekken). 

Az előbb említett w — ami az irodalmi nyelvben megszokott írásmód — termé
szetesen nem egyenértékű a bajorosztrákban hajdan megvolt bilabiális hang jelölésére 
használt w-vel, ami viszont nyelvészeti átírásban megszokott jelölés. 

Egy esetleges átdolgozás során a félreértés kiküszöbölésére két megoldás közt 
lehetne választani: vagy a kétségtelenül bonyolultabb (fonetikus vagy fonematikus) 
átírási formát kell követni, vagy pedig az ortográfiai jelek után egyértelműen fel kell 
tüntetni a hangértéket (miként ezt itt-ott a szerző is megtette). Csakis így nyílik arra 
mód, hogy a két különböző helyesírási jelölésrendszer ne takarja el a lényeget, a háttér
ben meghúzódó hangalakot. 

Nem egészen világos a szótagolási elv sem. A szerző több esetben (úgy tűnik, hogy 
a német nyelv hatása alatt) tévesen ítélte meg a szavakban uralkodó szótagalkotási 
szabályokat: nem nyílt szótagú pl. a cwp-ringer, csusz-pájz, druk-ker, put-tony, zsup-pol, 
bo-ros-tyán, flot-ta, /roí-tíroz, cifc-kely (501 — 502. i.). 

Ügy érzem, nem lett volna fölösleges egy rövid kis eligazító tájékoztatás a hang
megfelelések értelmezéséhez. Ez esetben ugyanis bizonyára egyértelműbbé válik sok 
szakasz, mint pl.: ném. gr- (bajorosztrák kr-) > magyar kr-. A magyar fejleménnyel 
igazában a zárójeles bajorosztrák alak kapcsolható össze, s nem a felnémet, ám akkor 
miért nem inkább ez utóbbi került a zárójelbe. 

BÁRCZI rendszerezését követve (BÁRCZI GÉZA, Magyar hangtörténet. 1958.) átte
kinti G. K.-G. a hangtani fejezet befejezéseképpen a szabályszerű hangváltozási típuso
kat. (548-559. 1.). 

A rövid morfológiai (559 — 564. 1.) és szemantikai (564 — 567. 1.) értékelést függe
lékként a véletlen egyezés szülte szópárok listája követi: magy. eke ( < tö. äkäs) ; német 
Egge 'id.'. Annak taglalása, hogy ezek közül egyik-másik talán mást is jelent, mint 
a puszta véletlen játékát (ház ~ Haus), természetesen már nem tartozott a mű felada
tai közé (vö. H A J D Ú PÉTER, Bevezetés az uráli nyelvtudományba. 1966, 88 — 89. 1.; 
MSzFE 2.). 

Ezek után visszatérek a dolgozat címére. Megítélésem szerint két szót szükséges 
értelmeznünk. Az egyik a L e h n w o r t (azaz jövevényszó). Nem hinném, hogy érde
mes lenne a jövevényszó és az idegenszó kategóriáját különválasztanom. A határt meg
vonni úgy sem lehet, — és talán fel sem vetődött volna ez a kérdés, ha maga a szerző, 
minden előzmény nélkül, szinte értékelési szempontként föl nem veszi a fönti megkülön
böztetést (503., 504., 505. 1. stb.); igaz ugyan, hogy a legtöbb helyen Ő maga sem foglalt 
állást. Ezek után viszont már kérdezhetjük, mit is kell a címben levő L e h n w o r t 
szón értenünk. Talán valami igen általános értelmű kölcsönszót? — A másik, meditá
cióra okot adó szó a G e m e i n s p r a c h e (azaz köznyelv). Ha a szerző valóban 
magyar köznyelv német szókészleti elemeit tárgyalta, akkor miként került be a gyűjte
ménybe a bókony, címet, hévér, kukrejt, lappália, lénung, plundra, spádé, surc, superlát stb. 

Éppen ezeknek az olvastán vesszük észre, hogy itt-ott bizony hiányzanak sokkal 
inkább köznyelvi (széles körben elterjedt) szóalakok. Csak néhányat sorolnék fel, a tel
jesség bármiféle igénye nélkül: cajgli, cidri (TESz 1. 428.), kégli, luft (TESz 2: 798.), 
ráesni, kurta, stokedli, stupli, slussz, granadérmars, cígel, simfel, krájzleráj (TESz 2: 641.), 
hexensussz, sitt. 

Bár nem tartozik a recenzió feladatai közé, mégis összevetettem a TESz a betű
jébe tartozó német eredetű szavakat G. K.-G. anyagával, hiszen a szótár akkor már meg
jelent (hivatkozik is rá több helyütt), s kiderült, hogy az abriktol (91.1.), ámokfutó (149.1.), 
ándung (152. 1.), ánslóg (157. 1.), antiszemita (159. 1.), agrár (105. 1.) szót csak a TESz 
vette fel címszónak, G. K.-G. viszont mellőzte őket. Nem tudni, miért. 

A várakozásnak, mellyel kezünkbe vettük a könyvet, bizton állíthatjuk, meg
felelt G. K.-G. munkája. A hibák, melyek semmiképpen nem változtatnak a lényegen, 
eltörpülnek a dolgozat vitathatatlan értékei mellett. Meggyőződésem, hogy hasznos kézi
könyvet kaptak a kérdés avatott (de még talán a kevésbé avatott) ismerői is. 

MÁRK TAMÁS 
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Imre Samu: Felsőőri táj szótár 
Budapest, 1973. 174 1. 

A magyar dialektológia — ha csupán a számszerűséget tekintjük — nem különö
sebben gazdag regionális szótárakban; de — ha az e körbe tartozó lexikográfiái alkotá
sokat érdemben és érdemük szerint vizsgáljuk — túlságosan szegénynek sem mondható. 
Hiszen ilyen típusú szótáraink mindegyike (a Szamosháti, a Szegedi, az Ormánysági, az 
alig néhány éve megjelent Szlavóniai Szótár vagy akár WICHMANN Csángó Szótára is) 
e műfajon belül jelentékeny munka, a kutatás bizonyos területein napról napra haszon
nal forgatott kézikönyv. S méghozzá — ez igen hamar feltűnik — a maga nemében 
mindegyik páratlan, sajátos és egyedi: a vele rokon alkotások közül igazában egyikkel 
sem hasonlítható össze. 

IMRE SAMU Felsőőri Tájszótára nyomán vált előttem világossá: regionális szó
táraink öntörvényű voltát bizonyos szubjektív indítékok magyarázzák. Egészen termé
szetes és magától értetődő, hogy valamely terület nyelvjárásának a leírására, regionális 
atlaszának vagy szótárának az elkészítésére elsősorban olyan kutató vállalkozik, aki az 
illető területet — elsősorban nyelvileg, de más vonatkozásokban is — a lehető legalapo
sabban ismeri; ott született vagy legalábbis életének hosszabb időszakait töltötte ott; 
a tájhoz és az emberekhez családi vagy baráti szálak kötik, amelyek a szótár elkészíté
sére való igyekezetét a szakmai ambíción messze túlmenően motiválják. Ezért van az, 
hogy regionális szótáraink filológus módon elrendezett szóanyagát szinte minden esetben 
átszínezi a mögötte latensen meghúzódó érzelmi háttér, illetőleg a közlendő szóanyag 
megválogatását és a közlési módot egyaránt igen erősen átható szubjektum. Ezért van 
az, hadd mondjam ki végre* hogy a szóban forgó művek arculatát elsősorban nem a szó 
szoros értelmében vett lexikográfiái elvek határozzák meg, hanem bizonyos mértékben 
a familiaritás jegyeit hordozzák magukon, amelyek a szerző és a táj, valamint a hozzá 
tartozó társadalom, a család, a baráti kör kapcsolatából következnek; abból a kapcsolat
ból, amely adott esetben a szótár kényszerű keretei között fogalmazódik meg. 

Így fogalmazódik meg igen-igen jellemző és rokonszenves módon IMRE SAMU 
és a korábban Vas megyei, ma pedig Oberwart néven Ausztriához tartozó Felsőőr kap
csolata is a Felsőőri Tájszótárban, amelynek rövid bemutatására e néhány lapon vállal
kozom. 

IMRE SAMU neve — közismert tény a magyar dialektológusok körében — már 
jó néhány évtizede összekapcsolódott az időközben várossá fejlődött szülőfalujának, 
Felsőőrnek a nevével, pontosabban: ennek nyelvjárásával. Mint kezdő kutató több érté
kes, a kutatásban ma is jól használható dolgozatában (pl. A felsőőri földművelés, Német 
kölcsönszok a felsőőri magyarság nyelvében) regisztrálta a mind hangtani, mind lexikai 
tekintetben igen érdekes, színes nyelvjárás jellemzőit, hogy aztán most, tapasztalt dia
lektológusként nevezetes szintézisének (A mai magyar nyelvjárások rendszere) közre
adása után már egy jóval magasabb szintről visszatekintve foglalja össze a kedves és 
kedvelt anyanyelvjárásról mindazt, amit még közlésre érdemesnek tart . így született 
meg néhány évvel ezelőtt A felsőőri nyelvjárás című kis monográfiája, s így nemrégiben 
a Felsőőri Tájszótár is. 

E viszonylag kis terjedelmű, 3700 önálló, tehát kidolgozott címszót, körülbelül 
600 értelmezés nélkül közölt származékot, valamint összesen 420 különböző típusú utaló 
címszót tartalmazó szótár jellegét, típusát a nyelvjárási szótárak kategóriáján belül, 
továbbá a benne foglalt szóanyag mennyiségének korlátait — mint a minden tekintetben 
jól tájékoztató előszóból (7 — 18) megtudjuk — bizonyos földrajzi adottságok és törté
nelmi körülmények eleve megszabták. 

Az 1937 és 1940 között eredményesen folytatott gyűjtőmunka ugyanis a háború 
következtében megszakadt, s még a háború után is hosszú időn keresztül szünetelt. Csak 
1960-tól kezdve kerülhetett sor arra, hogy a szerző a régebben megkezdett szókincs
gyűjtést folytassa, megragadva a felsőőri adatközlőkkel (az esetek többségében közeli 
rokonaival) való együttlét minden lehetőségét, sőt — mint írja — jó eredménnyel kihasz
nálva még a levelezés nyújtotta segítséget is. 

Bármilyen gazdag volt is azonban a harmincas évek végén összegyűjtött szöveg
es szóanyag, s bármilyen erős intenzitással gyarapította is ezt a szerző a hatvanas évek
ben, a nyelvjárás teljes szókincsét felölelő szótár összeállítására nem gondolhatott. Egy 
viszonylag gazdag felsőőri t á j s z ó t á r megszerkesztését tűzte ki tehát célul, amely— 
a klasszikus felfogás szerint — v a l ó d i t á j s z a v a k a t (karafon 'fánk', zalámpul 
'csavarog, csatangol'), j e l e n t é s b e l i t á j s z a v a k a t (bogár 'légy', kvpbász 
'hurka') és a l a k i t á j s z a v a k a t (buha 'bolha', bikkën 'bükköny') foglal magában. 
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Csak egyetérthetünk azzal az elhatározásával, hogy olyan alaki tájszavakat, amelyek 
a felsőőri nyelvjárásban szinte teljesen általános hangtani sajátságokat tükröznek, de 
egyébként, lexikai tekintetben érdektelenek, nem vesz fel a szótárba (12). I t t valóban 
a nyelvjárás szókincsére jellemző információkat kell előtérbe helyezni, a hangtani saját
ságok leírására föntebb említett, 1971-ben megjelent monográfiájában már úgyis sort 
kerített. 

Persze, ha az ember azután a szóanyagot alaposabban szemügyre veszi (magam 
a tallózáson, lapozgatáson kívül a D, a K, az N, Ny, 0 , 0 , O, Ő és T betűs anyagot néz
tem át teljes alapossággal), igen hamar kiderül, hogy IMRE SAMU az imént felsorolt 
kategóriákhoz nem ragaszkodott szigorúan. Előszavában maga is jelzi, hogy olykor, ilyen 
vagy olyan meggondolással köznyelvi szavakat is címszóvá tett szótárában (12). Annak 
a megállapításának viszont, hogy ,,Az ilyen jellegű címszavak száma azonban nem 
nagyon több tíz-tizenötnél" (uo.), a saját tapasztalatom némiképpen ellene mond. A tőlem 
átnézett részek tanulságai legalábbis ennél nagyobb mennyiségről vallanak. Ha a szerző 
szigorúan ragaszkodott volna elveihez, akkor például — csak hogy néhányat említsek — 
a dagad és megdagad, a disznótor, a dob főnév, továbbá a dobol, karó, kíván, köszön, nyúl; 
összeépül, összemar, tábla szók aligha kerültek volna be a kidolgozott szócikkek közé. 
S az ilyen, erősen köznyelvi arculatú szavak számát csak növelik, s következésképpen 
az arányoknak bizonyos fokú, a tájszók rovására való eltolódását okozzák azok a szó
cikkek, amelyek — immáron a szerző előre elhatározott szándéka szerint (16) — alap
alakjukban nem tájszók ugyan, mivel azonban tájszónak minősülő összetett szók, illető
leg igekötős igék utótagjaiként szerepelnek, s ezért utaló szócikket mindenképpen készí
tenie kellene róluk, ehelyett önálló, kidolgozott szócikkbe kerülnek. Jó példa erre a deszka 
szó, amely valóban körülbelül hat-hét, joggal tájszónak minősített összetett szó utótag
jaként fordul elő, s mint ilyen ő maga is kidolgozott szócikket kap. Olykor azonban — 
a szótár tanulmányozása közben úgy tűnik — más jellegű, tehát utalási kényszer alá 
nem eső (képzős vagy összetételi) származékok is arra inspirálják a szerzőt, hogy a külön
ben kevéssé érdekes alapszót is címszóvá tegye. így például az 'énekkar' jelentésű köz
nyelvi dalárda felvételét alighanem a tájszónak minősíthető 'énekkarban éneklő személy 
<férfi vagy nő) ' jelentésű dálárdás segítette elő; s a 'tejbegríz' jelentésű darakásá-nak is 
szerepe lehetett abban, hogy a nyelvjárási szempontból különben teljesen érdektelen dara 
kidolgozott, sőt önálló értelmezéssel is felruházott szócikket kapott. 

Talán, ha a saját mindennapos lexikográfiái munkában szerzett tapasztalataim 
sugallatára hallgatnék, rosszallanám kissé, hogy a szerző nem mért szigorúbb mértékkel, 
s ha már tájszótárt ígért, nem ragaszkodott következetesebben ahhoz, hogy szótárába 
lehetőleg valóban csak a szó szoros értelmében vett (valódi, jelentésbeli ós alaki) tájszók 
kerüljenek be. Minthogy azonban a valóságos nyelvi anyagot mindenféle lexikográfiái 
elvnél és filológus következetességnél többre kell becsülnünk, nem lenne helyes teljes 
mértékben és egyoldalúan erre a sugallatra hallgatni. Inkább fogadjunk tehát örömmel 
minden olyan többletadatot, amely a felsőőri nyelvjárás szókincsének minél szélesebb 
körben való megismeréséhez visz közelebb. Annál is inkább, mert a köznyelvi szó és a 
tájszó, de különösen a regionális köznyelvi szó és a tájszó elhatárolása objektív kategó
riák alapján szinte lehetetlen, s nincs kizárva, hogy a Felsőőri tájszótár szerkesztője 
legjobb meggyőződése szerint ítélt tájszónak olyan szavakat, amelyeket mások (például 
akár jómagam is) már a köznyelv elemei közé sorolnának. 

Mindamellett az ember itt-ott mégis úgy találja: jó lett volna, ha a szerző a jelen
leginél kissé szigorúbb következetességgel ragaszkodik egyrészt saját, az előszóban kifej
tet t elveihez, másrészt a (hazai) szótárirodalomban az utolsó húsz-huszonöt év folyamán 
kialakult lexikográfiái gyakorlathoz. 

így például — hogy mindjárt a szerintem legtöbb problémát okozó kérdéssel 
kezdjem — véleményem szerint a szótár szerkesztőjének jobban kellett volna törekednie 
az adatok köznyelvi és nyelvjárási jelentéseinek a meglevőnél pontosabb és félreérthe-
tetlenebb megkülönböztetésére. Azt az előszóban (16) kifejtett elvét, mely szerint az alaki 
tájszók esetében 'ua.' jelzéssel utal arra, hogy a szó a nyelvjárásban ugyanazzal a jelen
téssel vagy ugyanazokkal a jelentésekkel él, mint a köznyelvben, a jelentésbeli tájszó 
esetében pedig 'kny.' megjelöléssel mutat rá, hogy a nyelvjárási jelentés(ek) mellett a köz
nyelvi jelentés is megvan, még csak el lehet fogadni; bár — őszintén szólva — egy lénye
gében azonos tartalomnak ez a megkülönböztetett módon való megjelölése olykor kissé 
zavaró. Hiszen a szótár használata közben könnyen elfelejti az ember: mikor és miért 
utal 'ua.', mikor és miért 'kny.' a köznyelvi jelentéssel való azonosságra. S bár az 'ua.' 
megjelölésnek az alaki tájszók esetében történő alkalmazásában meglehetősen követke
zetes a szótár, általában az a benyomásunk: a kóró, kötél, kötény stb.-féle címszók nyelv
járási alakváltozatai nagyobb hangsúlyt kapnának, alaki tájszói mivoltuk jobban kife-
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jezésre jutna, ha a szócikken belül jelentésrovat egyáltalában nern szerepelne. — A jelen-
tésbeli tájszók 'kny.' megjelölést tartalmazó rovatával azonban — magam legalábbis 
úgy tapasztaltam — ennél nehezebb a helyzet; s ennek legfőbb oka az, hogy a szótáríró 
nemegyszer olyankor is teljes részletességgel adja meg az értelmezést, amikor a jelentés 
köznyelvi mivoltához aligha férhet szó (pl. körte: 1. 'a száránál elkeskenyedő, hosszúkás 
alakú, édes húsú gyümölcs'. 2. 'villanyégő', s csak a harmadik helyen a nyelvjárási jelen
tés: 3. 'súly a tizedesmórleghez'. Vagy: kakas: 1. 'a tyúkfélék hímje', s csak a második 
helyen: 2. 'a kocsirúd végén levő vasszeg, stb.'). E köznyelvi értelmezések olykor kicsit 
elrejtik, eltakarják az igazán érdekes nyelvjárási jelentéseket, s ha megfogalmazásuk 
akárcsak egy árnyalatnyit is eltér a köznyelvi szótárakban (ÉrtSz., ÉKsz.) megtalálha-
tóktól, akkor még esetleg kétséget is támaszthatnak: a köznyelvi jelentéssel vagy pedig 
ahhoz képest valamilyen finom eltérést mutató nyelvjárási jelentésárnyalattal van-e dol
gunk. Mert ha például a kányáról ezt olvassuk: 'egy fajta ragadozó madár', a kecskerágó
ról pedig azt, hogy 'egy füzfafeleség', nem lehetünk egészen bizonyosak benne, hogy it t 
az állat-, illetőleg növénytanilag is hiteles köznyelvi jelentéssel van-e dolgunk (ami való
színű, de akkor miért került be egyáltalán ez a két szó, hiszen erre alaki okok nincsenek; 
s ha már bekerültek, akkor miért nem 'kny.' megjelöléssel), vagy pedig a felsőőri nyelv
járásban ezek a szavak valamilyen másféle madarat, illetőleg növényt jelölnek (ami 
kevésbé valószínű, de mint lehetőség okvetlenül felmerül). 

Talán világosabbá ás áttekinthetőbbé lehetett volna tenni a Felsőőri Tájszótár 
utalási rendszerét is. Most nem a viszonylag kisszámú buha 1. bolha, dritli 1. trüli, dúgos 
1. dolgos-féle alaki utalásokra gondolok: ezek általában szükségesek és jók. Inkább az 
összetett szavak utótagjával és az igekötős igék igei tagjával kapcsolatos utalások okoz
nak olykor nehézséget. Az összetett szavak utótagjára és az igekötős igék igei tagjára 
vonatkozó utalásoknak — úgy gondolom — egyetlen funkciójuk lehet: rámutatni arra, 
hogy az illető alapszó milyen összetételek, illetőleg igekötős igék utótagjaként fordul elő. 
De azt, hogy ez az alapszó önállóan él-e a nyelvjárásban vagy nem él, csak köznyelvi 
jelentésben él-e vagy nyelvjárási jelentése is van-e stb., az utalástól teljesen függetlenül 
kell a szótárnak bemutatnia. Ezért tartom jobbnak a szűkszavú tohad 1. eltohad, ugrat 
1. megugrat, vermel 1. elvermel-féle utalásokat például a pöcsörödik 1. összepöcsörödik-félénél, 
amely mellett külön megjegyzés figyelmeztet rá, hogy a szó igeként csak ebben az ige
kötős formában él a nyelvjárásban. Erre annál kevésbé van szükség, mert a következő, 
pöcsörödött szócikk úgyis világosan mutatja, hogy a szó melléknevesült igenévi formája 
viszont igekötő nélkül is megvan. S szerintem a karika szó adott nyelv járásbeli élete is 
egyértelműbben állna a szótár használója előtt, ha köznyelvi jelentése elmaradna, s a 
karika 1. ágaskarika, agykarika, csépkarika stb. utaló szócikk jól mutatná: e szó alapszó
kónt nyelvjárási szempontból érdektelen, viszont összetételi utótagként mintegy tucat
nyi — főként népi eszközt, szerszámrészt jelölő — táj szónak eleme. 

Nagyon hasznosak az egyes szócikkek tartalmi összefüggéseire rámutató, Vö.-vel 
bevezetett utalások. A danaj és az ének szócikkek végén álló kölcsönös Vö. például kitű
nően hívja fel a figyelmünket arra, hogy az előbbi csak 'dal, nóta', az utóbbi pedig 
'"(elsősorban) egyházi ének' jelentésben használatos. Ez a Vö. annyira elegendő a figye
lem felkeltéséhez, hogy az ének szócikk végéhez toldott, vele teljesen azonos tartalmú 
megjegyzés már akár el is maradhatna. 

A Felsőőri Tájszótár címszavai általában jól igazodnak az előszóban (14) kifejtett 
elvhez, amely egyúttal nagyjából a tájszótárakban többnyire szokásos gyakorlattal is 
azonos: az egyes szócikkek címszavaként a köznyelvi, a valódi tájszók esetében a kikö
vetkeztetett köznyelvi formát adja meg. Ettől csupán itt-ott tér el (így például dunyha 
helyett dunna, dől helyett dűl, foszni, fosznideszka helyett focli, foclideszka áll címszóként), 
alighanem véletlen elírás következtében. — Problematikusnak legfeljebb az ezen a terü
leten meglehetősen gyakori német jövevényszók címszómegválasztását érzem olykor
olykor. Magam ezekben az esetekben alighanem a szótárhasználók „köznyelvi" német 
kiejtését vettem volna alapul, nem pedig a felsőőri nyelvjárást beszélőkét. Fater, mutter, 
svígerfáter, svigermutter stb. címszók alá tettem volna tehát a fóder, mujd'èr, svigefóder, 
svígemujd'ér stb. változatokat, mert félő, hogy a felsőőri nyelvjárást nem ismerő, s csak 
a Magyarországon általában elterjedt német kiejtéshez szokott szótárhasználó ezeket 
a jelenlegi fóder, mujder, svigefóder és svígemujder címszók alatt meg sem találja. A fater, 
mutter és társai ugyanolyan kikövetkeztetett köznyelvi címszók lettek volna, mint pél
dául a kuruglya a kurtigla vagy a frassol a fronssul változathoz képest. 

A bíráló természetesen kívülről, a szótárhasználó igényével forgatja a már kész 
munkát, s mint kívülálló (különösen ha maga is foglalkozik nyelvjárási szótár készítésé
vel) — egészen nyilvánvaló és a fentiekből is kiderül — számos ponton tud, s még több 
ponton tudna vitába szállni az adott szótár szerkesztőjével. Amennyire helytelen lett 
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volna azonban imént ismertetett, véleményem szerint a szótár egészét érintő észrevételei
met elhallgatni, ugyanannyira hibáztatható volna az is, ha valamennyi, kevésbé jelentős 
ellenvetésemet, apró-cseprő megjegyzésemet feltárnám. 

Hibáztatható volna elsősorban azért, mert éppen leglényegesebb mondanivalóm
ról terelné el a figyelmet: arról tudniillik, hogy a Felsőőri Tájszótár megjelenése nézetem 
szerint igen-igen örvendetes; hogy IMRE SAMU rendkívül értékes, s bizony viszonylag 
kévésünktől ismert nyelvjárási szóanyagot jut tat általa közvetlen közelünkbe, méghozzá 
korszerű szótár formájában. 

És végül, befejezésképpen feltétlenül külön is ki kell emelnem még valamit. Nem 
véletlen, hogy ismertetésem elején arról beszéltem: regionális szótáraink mindegyike ön
álló és egyedi, a maga nemében valóban páratlan alkotás. Valamint az sem, hogy ezeket, 
kissé bonyolultabb megfogalmazással ugyan, de „familiáris" szótáraknak neveztem. Az 
pedig legkevésbé, hogy azt mondottam: mindennek felismeréséhez IMRE SAMU Felsőőri 
tájszótára vezetett el. 

Mert ha van szakirodalmunkban szótár, amely anyagát egy élő társadalom reális 
és ízig-vérig hiteles nyelvhasználatából, a szó legszorosabb értelmében vett nyelvi való
ságból merítette, akkor a Felsőőri tájszótár az. IMRE SAMU számára Felsőőr — mint az 
előszóban (7 — 8) elmondja — a gyermekkor, a család, a rokonok és ismerősök világa; 
s nyelvi anyagán, főként utánozhatatlanul friss, eleven és tömör példamondatain át erről 
a világról, ennek rendjéről, munkás, szorgos életéről, ünnepi és hézköznapi szokásairól 
közöl velünk hallatlanul érdekes információkat (E vásárosok má nyttpc yprakkor küpok-
kutak. — It künek e stájjerokná mindig lehet ypmát kapnyi), intelmeket (Igén teli van e 
fázik, kü ne locsogazsd e tejet/ — Cseg dzsüjjön haza apát, fasszusz te' tülö/) és ítéleteket 
(Jup mëdzs neki! Kükukorál a gangba, egiz dilután ot nizëget, w>z e jim bolond menyecske 
meg mékcsinál mindent), vagy — talán legtöbbször — egyszerűen csak az elvégzendő 
feladatokkal, munkával kapcsolatos megállapításokat (E bokrokat má küirtottok, mjgg 
ë pár fát kë küvágnyi. — Mëgirëtt e Csaritán e borsvp, hypnap Jemenek kümetig,lem) ; hogy 
ily módon, a nyelvész munkája révén e valamikor aktuális és praktikus céllal elhangzott 
közlések közérdekű, sokunk számára vizsgálható és vizsgálandó nyelvi anyaggá váljanak. 

Talán nem tévedek, ha azt mondom: ezek a jegyek teszik igazán egyedivé és ön
állóvá IMRE SAMU tájszótárát regionális szótáraink sorában. S talán akkor sem, ha még 
hozzáteszem: alighanem ez az élettel teli, tartalmi és formai sajátságait tekintve egyaránt 
magával ragadó nyelvi anyag okozza, hogy a Felsőőri tájszótár nem csupán értékes lexi
kográfiái alkotás, jól használható kutatási segédeszköz, hanem egyúttal élvezetes, azt is 
mondhatnám: izgalmas és érdekfeszítő olvasmány. 

B. LŐRINCZY ÉVA 

Teiszler Pál: A Nagykároly környéki magyar nyelvjárás 
magánhangzó-rendszere 

Bukarest, 1973. Kriterion Könyvkiadó. 199 1. 

1. Nagy érdeklődéssel vesszük kezünkbe TEISZLER PÁL könyvét. A megkülönböz
tetett érdeklődésnek elsősorban az az oka, hogy a magyar dialektológiai kutatások az 
elmúlt években meglehetősen elhanyagolták a monográfia műfaját, ezen belül is különös
képpen a hangtani monográfiáét. Az alaktan területéről több önálló kiadványt is említ
hetnék az utóbbi évek terméséből (például SZABÓ ZOLTÁN, A kalotaszegi nyelvjárás ige
képző-rendszere Bp. 1965.; Kiss JENŐ, A rábaközi Mihályi igeképzői Bp. 1970.; VÁMSZER 
MÁRTA, A kalotaszegi nyelvjárás igeragozási rendszere Bukarest 1972.), hangtani monog
ráfia azonban alig-alig készült. (Az ELTE Nyelvtudományi Dolgozatok sorozatból idézek 
kettőt: ZILAHI LAJOS, A zárt *-zés esetei Püspökladány nyelvjárásában Bp. 1970. és 
SZABÓ GÉZA, Szempontok az ë-zés vizsgálatához Bp. 1971.). Ez a tény elsősorban azért 
meglepő, mert a magyar dialektológiának mindig „erős oldala" volt a hangtan. BALAS-
sÁtól kezdve valamennyi számottevő osztályozási kísérlet jórészt hangtani eredmé
nyek felhasználásával készült, és erősen hangtani beállítottságú az utóbbi évek modern 
dialektológiai terméke, a Magyar Nyelvjárások Atlasza is. 

A hangtani monográfia műfajának visszaszorulása valójában módszertani okokra 
vezethető vissza. Arra, amit TEISZLER tömören így fogalmaz meg a most bemutatásra 
kerülő könyvének előszavában: „A teljességre törekvő fonológiai leírásnak a módszereit 
a magyar nyelvtudományban még nem dolgozták ki, helyesebben nemigen alkalmazták" 
(5). LAZICZIUS és ARANY A. LÁSZLÓ korai próbálkozásai, D E M E LÁSZLÓ elvi, módszertani 
kérdéseket tárgyaló írásai, IMRE SAMU legújabb strukturális rendszerezése (A mai magyar 
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nyelvjárások rendszere Bp. 1971.) és a különböző irányzatokat követő nemzetközi szak
irodalom jelentős segítséget nyújtanak ugyan a hangtani monográfia készítőjének is, 
a részletes, konkrét esetekre lebontott eljárásokat azonban mégiscsak a vállalkozó szerző
nek magának kell kidolgoznia. Érthető tehát a kíváncsiság, amely TEISZLEB PÁL könyvét 
kíséri. Adott körülmények között talán nem is annyira az elért eredmények keltik fel 
az érdeklődést — bár ezek is igen figyelemre méltóak —, hanem inkább az alkalmazott 
módszer, a modern, korszerű elveken alapuló nyelv járásleírás bemutatása. Sikerül-e 
segítségével megragadnia a hangtani és fonológiai jelenségek lényegét? Vajon számotte
vően többet nyújt-e a hagyományos monográfiák néha csak elnagyolt, több esetben azon
ban igen sokoldalú és időtálló eredményeinél? Ahhoz, hogy a felvetett kérdésekre választ 
kapjunk, a módszer lényegével megismerkedjünk, és helyenként néhány eljárásmódról 
vitatkozzunk is a szerzővel, rövid tartalmi áttekintésre van szükség. 

2. Már az előszóban tájékoztatja TEISZLEB az olvasót arról, hogy a vizsgált terület 
nyelvi szempontból igen változatos. A lakosság jelentős részét teszik a XIX. és a XX. 
század fordulóján elmagyarosodott svábok, akik még ma is kétnyelvűek. Később meg
tudjuk, hogy a 16, egymással földrajzilag összefüggő Szatmár megyei kutatópont közül 
9 sváb eredetűektől lakott, 1 községben magyarok és svábok, 5 községben pedig románok, 
svábok és magyarok laknak. Természetes tehát, hogy a nyelvi interferencia igen nagyfokú, 
ezért a magánhangzó-rendszer leírásában a szokásos nyelvjárási változatok mellett az 
idegen nyelv artikulációs bázisából adódó variánsokkal is számolni kell. 

Az anyaggyűjtés és feldolgozás módszerét az I. fejezet ismerteti (7 —27). A gyűjtés 
szokásos módon, kérdőív és magnetofon segítségével történt. A köznyelvi címszavak 
száma meglehetősen magas, 1247, elegendő mennyiség ahhoz, hogy a köznyelvi-nyelv
járási fonémaeltérések jelentős részét (az *'-zést, ú-zást stb.) gazdag példaanyagon mutassa 
be. A kérdezés és az adatok feljegyzése során az impresszionista eljárásmódot alkalmazta. 
Ebből következik, hogy a gyűjtött ós statisztikailag is feldolgozott nyelvi anyag inkább 
parole-tényként fogadható el, amelyből a nagy számok törvénye alapján általános nyelvi 
sajátságok kirajzolódnak ugyan, de elég tekintélyes mennyiségben fordulnak elő egyéni, 
esetleges és egyszeri hangtani variánsok is. Ez a gyűjtési módszer később a feldolgozás 
során is rányomja bélyegét a szerző nyelvszemléletére. A nyelvjárás és köznyelv viszo
nyát, konkrét megnyilvánulásában a nyelvjárási és köznyelvi variánsok váltakozását, 
többnyire stíluskérdósként kezeli; a beszélő műveltségétől, iskolázottságától függőnek 
látja, hogy adott esetben a lehetséges fonéma változatok közül éppen melyik realizálódik. 
Ez a váltakozási elmélet legszembetűnőbben egy műszóhasználatban jut kifejezésre.. Ha 
valamely köznyelvi fonéma helyén a vizsgált nyelvjárásban más fonéma található (pl. 
e helyett i), a jelenség fonéma váltakozásnak minősül. Először arra gondoltam a könyv 
olvasásának kezdetén, hogy valószínűleg fonémamegfelelést ért alatta a szerző. Később 
azonban kiderült, a megfelelést valóban fakultatív váltakozásnak tekinti (tehát egyes 
köznyelvi e-k helyén az é ~ í-vel váltakozik). Az irodalmi nyelvvel történő interferencia 
következtében a nyelvjárási jelenségek kétségtelenül keverednek köznyelviekkel (erről 
részletesebben ír a 157. oldalon). Az esetek többségében azonban nem a nyelvjárási rend
szer felbomlásáról, a változatok növekedésével egy standard nyelvállapot elbizonytala
nodásáról van szó. Véleményem szerint a köznyelv behatolása a nyelvjárásokba elsősor
ban nem a nyelvi rendszer szintjén történik, hanem nagyobb részben inkább extraling-
visztikai tényezők segítik elő széles körű térhódítását. A fiatalabb nemzedék a köznyelvet 
sajátítja el az iskolában, a munkahelyén, ez az „anyanyelve", de ismeri azért a nyelv
járást is. Az idősebb paraszti generáció viszont még ma is lényegében változatlanul őrzi 
és használja az archaikus elemeket, azokat köznyelviekkel nem belső nyelvi kényszer, 
hanem csak külső hatás következtében keveri: idegennel tárgyalva városban, hivatalban 
stb. A köznyelv gyors terjedése tehát nyelven kívüli tényezők eredménye: az öregek 
kihalnak, egyre kevesebb lesz a nyelvjárást beszélők száma. (Az érintett kérdésnek gaz
dag szakirodalma van. A téma azonban itt az ismertetésben nem annyira lényeges, ezért 
a hivatkozásoktól eltekintettem.) 

Az elemző módszerről írva programot is ad a szerző a későbbi monográfiák készítői 
számára: a feldolgozásnak tartalmaznia kell a fonéniarendszer, az állomány, a gyakoriság 
és disztribúció, a fonémák változatos realizációs rendszerének leírását, sőt — megfelelő 
anyag birtokában — még a szupraszegmentális elemek bemutatását is. (Lényegében ehhez 
hasonló elvek szerint készülnek más külföldi nyelvjárási fonológiai leírások, lásd pél
dául J. GOOSSENS, Strukturelle Sprachgeographie Heidelberg 1969., a fonémáról szóló 
rész 26 — 68.) I t t jelzi előre, hogy a tárgyalást három nagy egységben végzi el. Először 
a fonéma releváns jegyeit ismerjük meg a nyelvjárási szembenállások alapján. A második 
rész a váltakozásoké (tulajdonképpen a megfeleléseké), amelyben sorra veszi a fonémák 
megterheltsegi arányainak pozicionális és statisztikai jellemzőit, például hogy hangsvilyos 
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vagy hangsúlytalan helyzetben jelentkezik-e a megfelelés, és milyen statisztikai arány
ban. A harmadik szakaszban a tárgyalt fonéma nyelvjárási realizációit teszi közzé. Ez 
azonban nem szorítkozik csupán az előforduló variánsok felsorolására, hanem a statisz
tikai elemzés arra is fényt derít, hogy a különböző változatoknak van-e valamilyen pozi-
cionális kötöttsége. A vizsgálati szempont eredményes volt. Kiderült ugyanis az összesí
tések után, hogy a hangsúlyos helyzet inkább a fólhosszú vagy hosszú, a kettőshangzós, 
továbbá a nyíltabb realizációnak kedvez, míg a szó végre vagy általában a hangsúlytalan 
helyzetre a rövidebb, monoftongusos realizáció, a velarisabb jelleg és a kissé elmosódott 
fonetikai megvalósulás jellemző. Ezzel mintegy megerősítette vagy új vonásokkal gazda
gította BENKŐ LOBÁND korábbi megfigyeléseit (A hangsúly hangmódosító hatása a keleti 
magyar nyelvjárásokban. HgtDolg. Bp. 1956. 53 — 86). Utolsó mozzanatként a felsora
koztatott változatok redukciójára kerül sor. Egy a szerző által pozicionális transzformá
ciónak nevezett eljárással bizonyítja be a variánsokról, hogy azok nem önálló fonémák, 
hanem ugyanazon funkciós egységnek a képviselői. Az eljárás lényege: figyelmen kívül 
hagyja azokat a képzésbeli sajátságokat, amelyeknek a tartalom síkján nem felel meg 
semmiféle változás, például a kisebb nyíltsági vagy zártsági fokot, a félhosszúságot, az 
enyhe veláris jelleget stb. így jut el a tulajdonképpeni funkciós egységhez, a fonémához. 

A könyv legnagyobb fejezete a magánhangzó-állomány tagjainak a leírása (28 — 
133), amelyben sor kerül minden egyes fonéma részletes elemzésére, a fent már jelzett 
hármas tagolásban. Rendszertani összefoglalás (134 — 60) és Adattár (161 — 83) zárja 
a kötetet, ahol statisztikai táblázatok, a kérdőív címszavai és magnetofonról lejegyzett 
szövegmutatvány egészíti ki a fő fejezetben tárgyaltakat. Mivel ez a munka a szerző 
1969-ben elkészített doktori disszertációjának csak a rövidített változata, nem tudta 
közzétenni a teljes statisztikai feldolgozást. Helyszűke miatt az eljárásmód szemlélteté
sére csupán egyetlen kutatópont, Mezőfény magánhangzóinak fonetikai realizációit és 
azok megterhelését mutatja be a statisztikai összegezés. Nagy kár, hogy így nincs meg az 
összehasonlítási lehetőség a többi kutatópont realizációs rendszerével. A fonémák meg
terhel ési arányait viszont több helységből is sikerült közzétennie, külön a kérdőíves gyűj -
tés statisztikai táblázatát 5 és a magnetofonról lejegyzett anyagét 4 községből (miért nem 
lehetett ez is 5?). Csupán technikai megjegyzés: ennek a kilenc táblázatnak is inkább az 
adattári részben lenne a helye, nem a rendszertani összefoglalásban. Sajnálatos tény az is, 
hogy kevés hely maradt (mindössze öt és fél oldal) a magnetofonnal felvett szövegek 
közzétételére, és így csak ízelítőt kaptunk a részletesen tárgyalt jelenségek szélesebb 
szövegösszefüggéseiről, gyakorlati megvalósulásáról. 

3. Még egy viszonylag hosszabb terjedelmű ismertetésben sem tud reflektálni 
a recenzió írója a könyvben felmerült valamennyi problémára, eredményre, a módszer
beli eljárások helyességére vagy buktatóira. Ezért — talán önkényesen — kiválasztok 
néhány általánosabb témát, amelyekhez megjegyzést szeretnék tenni. 

A szerző is jelzi, hogy a fonémák bemutatását a nemzetközi fonológiában kiala
kult szokás szerint végezte el, a disztribucionális vizsgálat előnyeit pedig az amerikai 
deszkriptivistáktól vette át. Ezek a módszerek azonban részben a kutatás számára isme
retlen, exotikus nyelvek tanulmányozása során alakultak ki, másrészt pedig önálló nyelvi 
rendszerek leírására alkalmazták őket. Igaz, hogy a dialektológiai vizsgálat számára egy-
egy nyelvjárás is önálló nyelvi rendszer, de nagyobb összefüggéseiben, a viszonyítás során 
mégiscsak részrendszer. Olyan részrendszer, amely önmagában is teljes egész, azonban 
számos eleme a fonémák, morfémák és lexémák közül, továbbá alapvető grammatikai 
struktúrája is, egyezik a köznyelvvel, illetve az azonos nyelven belüli többi nyelvjárással. 
Ebből következik tehát, hogy például a fonómák bemutatása a köznyelviekkel való azo
nosítás, illetőleg konfrontáció segítségével sokkal egyszerűbben elvégezhető, mint a rele
váns jegyek felsorakoztatásával. Mivel a Nagykároly környéki nyelvjárás fonómarend-
szere megegyezik a köznyelvivel, TEISZLEK, PÁL tulajdonképpen egy már ismert fonéma
rendszert, a magyar köznyelv magánhangzó-fonémáit határozza meg a jellemző sajátos
ságok alapján. Azt viszont, hogy ezek a vizsgált nyelvjárásban is önálló fonémák, külö
nösképpen nem kell bizonyítania, mert — tudomásom szerint — nincs olyan magyar 
nyelvjárás, amelyben a köznyelv magánhangzó-fonómái közül bármelyik is csak mint 
realizációs változat jelenne meg. (A zárt ë-t ugyanis a fonológiai leírások nem szokták 
a köznyelv önálló hangeszközeként kezelni.) Elegendőnek tartottam volna tehát TEISZLER 
PÁL könyvében is a szembenállások bemutatása helyett csupán annak a megemlítését, 
hogy a vizsgált fonéma a kutatott területen a köznyelvivel azonos funkciós egység. 
A kommutációs próbák elvégzése és a releváns jegyek felsorolása valójában csak akkor 
indokolt, ha a nyelvjárásban a köznyelvből hiányzó önálló hangeszköz meglétét sejtjük. 

Ha mégis ezt az utat választotta, akkor viszont kifogásolható az egyes fonémák 
bemutatásában alkalmazott sorrend. A szerző ugyanis valamilyen előítélet (nyilvánvalóan 
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a köznyelv) alapj'án abból indul ki, hogy a vizsgált nyelvjárásban van például e fonéma. 
Leírja a releváns jegyeit, disztribúciós sajátságait és az előforduló fonetikai realizációkat, 
azokat a realizációs változatokat, amelyekről csak később, a redukciós eljárás során derül 
ki, hogy valóban az e fonémához tartoznak. Ezért érzem így lényegében üresjáratnak 
a pozicionális transzformációt, amellyel utólag bizonyítja be a szerző, hogy a korábbi 
értékelése helyes volt. A realizációs változatok lecsökkentése során ugyanis kivétel nélkül 
minden esetben az derült ki, hogy a variánsok tényleg egyetlen funkciós egységnek a kép
viselői. Vitatható tehát az elemzésnek az a módszertani lépése, hogy a szerző a fonémából 
indul a realizációs változatok felé, és onnan jut újra vissza a fonémához. A strukturális 
dialektológia ugyanis a vizsgálat kezdetén még nem ismer fonémát. A gyűjtő a helyszínen 
csak feljegyzi a hallott hangtani változatokat, elemzést, értékelést ott nem végez. A későb
bi feldolgozás alkalmával majd ezekből kiindulva jut el a funkciós egységet képviselő 
fonémához. Az ilyen módszertani eljárás talán nagyobb segítséget nyújtana még a reali
zációs egybeesések és a fonológiai szempontból kritikus változatok értékeléséhez is, ahhoz, 
hogy a félhosszú hangokat a rövid vagy a hosszú fonémához, továbbá hogy é és í válta
kozása esetén a két hang közötti átmeneti variánsokat az é vagy az í fonémához sorol
juk-e. Ezeket ugyanis TEISZLER P Á L sem elvszerűen, hanem csak egyenkénti mérlegelés
sel, sokszor önkényesen (132) tudta az egyik fonémához kapcsolni. 

Definíciót a könyvben nem találunk, de lényegében nem is szükséges, hiszen a mű 
egészéből derül ki, hogy mit is tekint a szerző fonémának. Általában a magyar nyelv
járástanban elfogadott és gyakorlattá vált értelmezést alkalmazza, szinkrón nyelvi viszo
nyok alapján értékeli a változatokat, függetlenül azok történeti előzményeitől. Tehát 
például az í fonéma alatt tárgyalja az ík 'ék', vir 'vér' szavak í-jét éppúgy, mint a víz, zsír 
stb. szavakét. Ezt a tényt külön azért emelem ki, mert a nemzetközi strukturalista 
dialektológiában másfajta fonémaértelmezések is forgalomban vannak. Például a német 
nyelv járásleírások történeti előzmények alapján különbséget tesznek nyújtott ä (gar) és 
történetileg hosszú â (Haar), nyújtott ö (verloren) ós történetileg hosszú 6 (Ohr) között 
(1. GOOSSENS i. m. 31. ós 119.). Elvileg elképzelhető volna a magyarban is egy olyan 
fonémaórtelmezós, amely a szinkrón releváns jegyek mellett figyelembe venné a történeti 
előzményeket, és a jelenlegi fonémarendszer tagjait származásuk szerint is különböző 
elemekre bontaná. Ennek gyakorlati megvalósítása azonban több akadályba is ütközik. 
Közülük a legfőbb az, hogy a magyar történeti nyelvjáráskutatás a figyelemre méltó 
eredmények ellenére sem rendelkezik olyan alapvető művekkel, amelyekből meg tudnánk 
állapítani konkrét szavakra bontva egy-egy nyelvjárás fonómáinak pontos előzményeit. 

A hangtani változatok lejegyzésének nehézségeiről is említést tesz a szerző (81). 
Nem a felírt variánsok valóságórtékét vonom kétségbe, csupán felvetem a kérdést én is, 
hogy vajon lehetséges-e és szükséges-e füllel annyiféle finom képzésbeli eltérésre figyelni, 
mint amennyit a szerző hallott és leírt egyes hangokkal kapcsolatban. Az e fonéma 21 vál
tozatának jelölésére nincs is elég nyomdai jel, a ritkábban előfordulók közül kettő, az ç 
és az enyhén zártabb e, valamint ezek félhosszú változata félrevezető módon teljesen 
azonos betűt és mellékjelet kapott. Ugyanígy megkérdőjelezhető a kettőshangzók jelö
lésében alkalmazott finomságok szükségessége is. Például az é helyén gyakoribb vagy 
ritkább előfordulásban az alábbi kettőshangzós változatokat jegyezte le: éi, éi, éi, è'i, 
ëi, j?i> Pt ?'*> 4*> ê$, èi, ei, ëi. Csak emlékeztetni szeretnék arra, hogy a Magyar Nyelvjárá
sok Atlaszának munkaközössége még az anyaggyűjtés idején éppen a lejegyzések nehéz
sége es az emberi fül felfogóképességeinek korlátozottsága miatt áttért egy olyan egy
szerűbb diftongusjelölósre, amely figyelmen kívül hagyja a nyomaték eloszlását, egyenlő 
értékű tagok esetében csak rövid, nem egyenlő értékű tagok esetében pedig csak hosszú 
és rövid hangokat jelöl. Annak ellenére, hogy Nagykároly környékén különböző nyelvek 
interferenciája következtében bonyolultabb a realizációs rendszer, mint másutt, cél
szerűbbnek tartottam volna itt is csak a változatok főbb típusainak a jelölését (mint 
ahogy maga TEISZLER PÁL is tette az ő fonéma kettőshangzóinak bemutatásakor). 

4. Végezetül válaszolva az ismertetés elején felvetett kérdésekre, úgy vélem, hogy 
TEISZLER PÁLnak sikerült átfogó rendszertani képet adnia a vizsgált terület nyelvének 
fonémaállományáról és az igen bonyolult realizációs viszonyokról. Nemcsak a szerzőről 
derült ki, hogy alapos ismerője a kutatott nyelvjárásnak (amely egyébként anyanyelv-
iárása is), hanem a választott módszer is alkalmasnak bizonyult értékes eredmények ós 
rendszertani összefüggések felderítésére. A bíráló észrevételek mennyisége természetesen 
nem jelenti azt, hogy a könyvnek nagyobbak a hibái, mint az erényei. (Ami jó, és amivel 
eevetértünk, arról nemigen szoktunk vitatkozni.) A kritikai megjegyzések ellenére is 
-T TSZIJER PÁL munkáját a magyar dialektológiai kutatások egyik igen jelentős, úttörő 

'VIalkotásának tartom, legföljebb egyes vonatkozásaiban némileg túlírtnak. Remélhe-
v ösztönzést és útmutatást ad további monográfiák elkészítéséhez. 
t ô e n BALOGH L A J O S 
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Ördög Ferenc: Személynév-vizsgálatok Göcsej és Hetes területén 

Készült és megjelent Zala megye Tanácsának támogatásával. Budapest, 1973. Akadémiai 
Kiadó. 620 1. 

ÖRDÖG FERENC névtudományi tevékenysége régóta nem ismeretlen már a magyar 
nyelvtudomány iránt érdeklődők előtt. A Zala megye földrajzi nevei című kötet (Bp., 
1964.) anyaggyűjtésében és közzétételében végzett fáradhatatlan szervező munkája és 
lelkiismeretes filológiai tevékenysége kivívta a szakemberek elismerését. A Somogy ós 
Vas megyei földrajzi nevek ellenőrzésében és közzétételében, valamint a Tolna megyei 
gyűjtés előkészítésében és szervezésében végzett munkásságáról még csak néhány mun
katársa tud, de a kötetek megjelenése tovább növeli majd e fáradhatatlan és jól képzett 
kutató tekintélyét. Eddigi munkásságát a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1973-ban 
a legjobb dialektológiai és névgyűjtő tevékenység elismerésére alapított Csűry Bálint 
emlékéremmel jutalmazta. 

Ilyen szerteágazó és sokrétű munkák közepette, valamint annak tudatában, hogy 
Ördög Ferenc az egyik nagykanizsai középiskola aktív tanára, különösen nagyra kell 
értékelnünk a külső megjelenésében is figyelemre méltó, belső tartalma, hatalmas anyag
gazdagsága miatt pedig igen jelentős könyvet, amelyet kisebb lelkesedésű kutató szíve
sen tekintene életmüvének is. 

A szerző érdemeinek a méltatásakor azonban ne feledkezzünk meg Zala megye 
Tanácsa Végrehajtó Bizottságának a megértő és áldozatkész támogatásáról, ami nélkül 
bizony a magyar névtudomány valószínűleg két jelentős munkával lenne szegényebb. 
I t t említem meg még a könyv szerkesztésének alapos gondosságát, a világos és áttekint
hető nyomdatechnikai eljárásokat, amelyeknek az értékét nem csökkenti, hogy néha 
nagyító használatára kényszerül az olvasó egyik-másik grafikon (4., 5.) és térkép (2., 3., 
4., 6., 8.) tanulmányozásakor. A gazdaságosságra való törekvés azonban menti ezeket 
a kényelmetlenséget okozó apróságokat, hiszen a költségek növekedésével a könyv meg
jelenése vált volna bizonytalanná. 

Nagyon sokat tudtunk a munka tervezetéről, a gyűjtés és földolgozás menetéről, 
a könyv készüléséről, hiszen a szerző több kongresszuson, előadáson beszámolt róla (vö.: 
MNy. LXIV, 512; NytudÉrt . 58. sz. 378 — 82; Disputationes ad montium vocabula alio-
rumque nominum significationes pertinentes. I —II. Ed. H. H. HORNXJNG. Wien, 1969. 
I I , 305 — 12.), egyes részleteiről pedig érdekes cikkeket közölt a szakfolyóiratokban 
(MNy. LXV, 184-97 ; Nyr. XCIII , 265-71) . Azonban még akik hallgatták az előadáso
kat, olvasták a cikkeket, azok is meglepődtek a megjelent kötet méreteit, hihetetlen 
mennyiségű adatát és a földolgozási módszer példamutató alaposságát látva. 

Ha a könyv csupán adattárból állna, megjelenése akkor is fontos állomása lenne 
a magyar névtudománynak, hiszen ilyen nagy összefüggő területről még anyagközlést 
sem kapott ez a szaktudomány, és csak B. GERGELY PIROSKA gyűjtése lesz hozzá mérhető 
amely előre láthatólag a közeljövőben szintén megjelenik majd (vö.: MNyj. XIV, 3 — 14). 
Ördög Ferenc könyve azonban egyharmad részében (7 — 209) a gyűjtött anyag földolgo
zását is adja, ami különösen növeli a munka értékét és jelentőségét. 

A magyar névtudomány számos, nagy jelentőségű tanulmánnyal és — elsősorban 
a nóvtörténet — szép összefoglalással büszkélkedhet. iSlagyon kevés azonban a módszer
tani jellegű cikk, s minden kutatónak nagy fáradsággal kell új ösvényt taposnia, még ha 
olyan munkák állanak is előtte példaként, mint Pais Dezső, Bárczi Géza, Benkő Loránd, 
Papp László, Kázmér Miklós, B. Lőrinczy Eva, Berrár Jolán és mások tanulmányai. 
Ezért is jelentős Ördög Ferenc könyvének módszertani összefoglalása. A magyar és 
nemzetközi szakirodalom figyelembevételével önálló módszert dolgozott ki és ismertet 
itt, hiszen az övéhez hasonló vizsgálódásra még alig talált példát. Tudománypolitikai 
éleslátásáról ós figyelemre méltó szerénységéről tanúskodik, hogy kész koncepcióján 
hajlandó volt változtatni, amikor hírt hallott B. Gergely Piroska kalotaszegi gyűjtésének 
terveiről és módszereiről. Jól látta ugyanis, hogy bizonyos mértékig — a kutatók saját 
terveinek és a gyűjtött anyag belső törvényszerűségeinek a figyelembevételével — azonos 
elveken kell alapulniuk a hasonló jellegű föltárásoknak és földolgozásoknak, bármelyik 
földrajzi területről is gyűjtik anyagukat, hogy ne maradjanak elszigetelve, hanem beil
leszkedjenek az egész nyelvterület adott jelenségeinek vizsgálati sorába, alapjaivá vál
hassanak az összehasonlításnak és a további következtetések levonásának. 

A könyv bevezetésében lefektetett alapelvek (majd később a földolgozás és adat
tár is természetesen) megfelelnek ezeknek a követelményeknek, noha a kifejtésük kissé 
szűkszavú, és néha a mások véleménye, a bőségesen idézett külföldi és hazai szakiroda-
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lom mögé húzódik (mint például a földrajzi szempontok érvényesítése alapelvének a meg
fogalmazásakor). A jövőben azonban szinkrón jellegű névtárakat és földolgozásokat senki 
sem készíthet ezek alapos áttanulmányozása és érvényesítése nélkül. Magáévá kell tennie 
a magyar névtudomány minden ezutáni művelőjének azt az alapelvet, amelyet már töb
ben kifejtettek (BENKŐ, MNy. XLV, 248; Uő., NytudÉrt. 70. sz. 11; Kiss LAJOS, Nytud-
Ert . 70. sz. 17; BERRÁR, M N'y. LVI, 279. stb.), s most Ördög Ferene megfogalmazásában 
idézek: ,, . . . az elvi jellegű tanulmányok mellett elsősorban nagy mennyiségű, sok szem
pontot figyelembe vevő történeti és mai adattárakat kell egybeszerkesztenünk, olyano
kat, amelyek majd a további kutatások alapjául szolgálnak, de nem befolyásolják a bár
mikori és bármilyen szempontú vizsgálatokat." (10.) 

A módszertan elvi alapjainak tisztázása után a gyakorlati tevékenységgel, az 
anyaggyűjtés mikéntjével és problémáival foglalkozik a bevezetés második része. Valóban 
sajnálatos, hogy az apa nevét nem tartalmazzák a forrásul szolgáló lakónyilvántartó 
könyvek, s így újabb fáradságos munkával kellett a névöröklésre vonatkozó adatokat 
fölkutatni. Ez a másodlagos, de nem kevésbé jelentős munka azonban azt is eredmé
nyezte, hogy még a keresztszülők névörökítő hatása is kiderülhetett. 

Ilyen óriási méretű munkánál nem szabad olyan kérdéseket föltenni, hogy miért 
nem terjesztette ki a vizsgálódást nagyobb területre, más szempontokra is stb. Mégis 
fölmerülhet valakiben, hogy ha a felekezeti hovatartozást és a névöröklést húsz évenként 
egy-egy esztendőben (és ezt teljesen elegendőnek lehet tartani) bemutatja, miért csak 
az 190Ö., 1920. és 1940. éveket vette alapul, miért nem nézte meg az 1960-as adatokat is. 
Az anyakönyvvezetés mai gyakorlatát ismerők előtt nem kell mentegetni Ördög Ferenc 
eljárását, de a szélesebb körű tájékoztatás érdekében közölni kellett volna a bevezetésben 
ennek az akadályait (egyházi anyakönyvek hiányosságai: nem keresztelnek meg minden 
újszülöttet, vagy távolabbi faluba viszik keresztelni; az állami születési anyakönyvek 
azokban a helységekben, ahol nincsen szülőotthon, teljesen használhatatlanok: ott anya
könyvezik a gyermeket, ahol megszületik, vagyis a szülőotthon helyén, az ilyen helységek 
születési anyakönyvei azután rengeteg nem oda tartozó, vidéki adatot foglalnak maguk
ban, s természetesen sehol sem találhatók meg a keresztszülők nevei stb.). Tulajdonkép
pen 1950 után írott források alapján majdnem lehetetlen a névöröklós, a felekezeti elté
rések stb. vizsgálata. 

A fönt említett okok miatt nem kérhetjük számon a szerzőtől Zalaegerszeg és 
Lendva névanyagát. Megindokolja a két helység adatainak a mellőzését, s ha indokai 
a névtan szempontjából kiegészíthetők lennének is (egészen új szempontok: társadalmi, 
szociológiai, településtörténeti, településföldrajzi stb. szempontok szerint is föl kelett 
volna dolgoznia az anyagot, s úgy nemcsak az adattár, hanem a földolgozó rósz is két-
háromszorosára növekedett volna), nagyrészt elfogadhatók. Csak azzal a fél mondattal 
nem lehet egyetérteni, hogy a befektetett munka „nem hozta volna meg az eredményt" 
(17). Ezzel ellentétben én úgy vélem, hogy jóval több, de más jellegű eredményt hozott 
volna a vizsgálat; igaz, hogy nem a ráfordított sokkal nagyobb mérvű munka arányában, 
hanem annál talán kisebb mértékben. Azonban így is, még földrajzi vonatkozásban is 
többet kaptunk a vártnál, hiszen a ma Jugoszláviához tartozó magyar falvak névanyaga 
felbecsülhetetlen értékű, s nélkülük is el kellett volna fogadnunk teljesnek a gyűjtést. 
Ördög Ferenc munkája, módszertani elvei és kivitelezési gyakorlata alapján kisebb föl-
készültségű kutatók is vállalkozhatnak akár az említett két helység, akár a szomszédos 
Őrség, vagy bármelyik vidék jelenkori névanyagának összegyűjtésére és földolgozására. 

A könyv következő része, a nevek vizsgálatának az előszava (21) a tulajdonnév 
és személynév meghatározásával foglalkozik. Nem tér ki annak a magyarázatára, hogy 
miért éppen a későbbiekben előforduló névelem-neveket (vezetéknév, keresztnév, becéző-
név stb.) használja majd, de ez nem is ennek a munkának, hanem az egész magyar név
tudomány kidolgozatlanságának, szervezetlenségének a problémája. Kétségtelen, hogy 
a vezetéknév és keresztnév igen régi meghatározás, de éppen úgy különböző (szerkezeti 
és történeti) megközelítés szerint keletkezett, mint a ma hivatalosnak tekintett család
név és utónév. (A nevek kutatóinak egységes állásfoglalásával kellene végre rendet 
teremteni a névtudomány terminus technicusai, valamint a hivatalos névhasználat terü
letén, mert azt látjuk, hogy a hivatalos szervek egyre kevésbé veszik figyelembe a nyelv 
történeti tanulságait és belső törvényszerűségeit: ezektől függetlenül, vagy éppen ezek 
ellenére alkotnak törvényeket, és alakítanak ki általuk új, sokszor magyartalan — és 
legtöbbször ésszerűtlen —• szokásokat. Ilyen a kényszeredett „utónév" szó, vagy az 
újabban bevezetett asszonynév — férj családneve -(- az asszony keresztneve — viseleti 
lehetőségének megadása.) Ezen a lapon kerülnek még említésre az írásbeli nevek és szó
beli nevek kategóriái. Helyesen látja a szerző, hogy természetszerű átfedések vannak a két 
névtípus között: a keresztnév például szólítónév (szóbeli név), a ragadványnév pedig 
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hivatalos (írásbeli név) is lehet. Éppen ezért vitatható az az eljárása, hogy a tárgyalásban 
nagyobb egységnek az írásbeli, ill. szóbeli neveket tekinti, s ezeken belül tárgyalja az 
egyes névelemeket. Az elfogadható, hogy az írásbeli nevek közül kirekeszti a becéző-
neveket, de hogy a szóbeli nevek között nem lehetnek vezetéknevek, azzal nem lehet 
egyetérteni. Bizonyos körülmények között (hivatalos hely, iskola, munkahely, katonaság 
stb.) nagyon gyakori a családnévvel történő megszólítás. Továbbá a ragadványneveket 
így kénytelen kettéválasztani a szerző, s a hivatalos névbe bekerülteket az ,, írásbeli 
nevek" című fejezetben kellett röviden tárgyalnia, a becézőnevek bemutatása elé meg 
„Alapnéven való megszólítás" című alfejezetet kellett beiktatnia. Igaza van abban, 
hogy a szóbeli és írásbeli névhasználat különbségeit — noha már többen utaltak rá — 
ilyen világosan és sokoldalúan, ennyire gazdag példatárral még soha nem világították 
meg. Talán azonban mégsem kellett volna ennek a szempontnak alárendelnie az egész 
munka tagolását, s az egyes névelemek fejezetein belül térhetett volna ki a szóbeli, 
illetőleg írásbeli használat különbségére, gyakoriságára, problémáira. 

A nevek első csoportját a vezetéknevek alkotják. Teljesen jogos a szerzőnek az az 
aggálya, amit ennek a nóvtípusnak bármilyen jellegű rendszerezésével kapcsolatban 
kifejt. Történeti kutatás, etimológiai vizsgálat nélkül valóban nem lehet vagy csak nagyon 
óvatosan, a meghatározatlan nevek óriási mennyiséget tartalmazó csoportjának a föl
vételével lehet osztályozni őket. Noha erre nem is vállalkozik, mégis nagyon érdekes 
megállapításokat tesz a népnévi ós a keresztnévi eredetű családnevekkel, azok arány
számával kapcsolatban. Ezek mellett a — szerző által mellékesnek tekintett — megálla
pítások mellett sok újat nyújt ez a fejezet az egyes családnevek megterhelésére, földrajzi 
megoszlására vonatkozóan. Vitatható, hogy a Horváth : Horvát-féle írásváltozatokat 
külön kell-e számolni vagy együtt. A szerző mindenesetre a jobbik megoldást válasz
totta: külön vette őket, s aki ezzel nem ért egyet, az más szempontú földolgozáskor, 
vagy más területtel való egymás mellé állításkor összevonhatja őket. Az 1. sz. grafikon 
nagyon szemléletesen bizonyítja, hogy egy-egy községben a nevek száma nincs mindig 
arányban a lakosság lélekszámával. 

Hasonló alapelvű és indítású a keresztnevekkel foglalkozó fejezet is. Az anyagban 
bennerejlő lehetősége, hogy itt az időbeli változásokat is be tudja mutatni, legalábbis 
az utóbbi 60 — 70 esztendőben. A húsz évenkénti korszakolást megfelelőnek lehet tartani, 
s a százalékarányok számítása is — néhány névtani munkával ellentétben — ésszerűen, 
a nemeken belül külön-külön történt. Megállapításait mindig egybeveti a megjelent (sőt, 
még kéziratban levő) névtani fölmérések adataival, s így nem szűkül be saját anyagába, 
a megadott címnél jóval többet ad: nem csupán Göcsej és Hetes mai keresztnévanyagát 
kapjuk, hanem a mai magyar keresztnév-használat egészére is kitekintést nyerünk. 
Különösen érdekes ennek a fejezetnek a névgazdagságra vonatkozó része. (Ezzel kapcso
latban nem osztom a szerző aggályait: nem csak a nagy számok törvénye értelmében 
tekintem teljes értékű adatoknak az itt fölsoroltakat.) 

Az egyes időszakok névgazdagságának összehasonlítása és az egyes nevek első 
megjelenésének vizsgálata nagyon értékes tanulságokkal szolgál. Ezekhez kapcsolódik 
a névdivat okainak nyomozása, amely igen jelentős, önálló tanulmány jellegű része 
a könyvnek. Ebben a részben különösen többet mond, mint amire vállalkozott, vagyis 
amire a cím utal. A téma belső törvényszerűsége miatt vissza kellett nyúlnia az élő 
emberek koránál előbbi időkre, s nagyon sokszor XVIII —XIX. századi adatokkal kellett 
bizonyítani megállapításait. Néha még régebbi adatokra is hivatkozik. A névdivat irányá
val és egészséges vagy egészségtelen fejlődésével kapcsolatban heves vitába száll CSALOG 
ZSOLT és MÁNDOKI LÁSZLÓ (NytudÉrt. 70. sz. 149), valamint BÜKY BÉLA (Nyr. 92: 
151) megállapításaival,s azt hiszem, Ördög Ferencnek van igaza. Mérsékelt és kiforrott 
véleménye lehet csak az alapja a további vizsgálódásoknak és a névdivat esetleges irá
nyításának. Különösen ezen a ponton kifogásolható a társadalmi szempontok figyelmen 
kívül hagyása. Véleményem szerint még ma is nagy szerepe van annak, hogy egy faluban 
ki, illetőleg kinek a gyermeke kap először egy új nevet. A legújabban tért hódító név
esztétikum vizsgálatára is figyelmet fordít a szerző, s eredményeivel alátámasztja az 
eddigi tapasztalatokat. Jól látja továbbá, hogy a névdivat nagyrészt függvénye a születés
nap alapján történő névválasztás, valamint a névöröklés szokásának. Részletesen beszél 
is róluk ebben a fejezetben. 

A kettős és hármas keresztnevek kevésbé jelentős vizsgálata is megfelelő terjedel
met kapott a könyvben. A „nem keresztény" -|~ „keresztény" nevet viselőkről írott föl
tételezése talán nem általánosítható, hiszen a protestáns szülők is szívesen választanak 
második névként hagyományos vagy éppen öröklött nevet az újonnan elterjedt, divatos 
név mellé. 

Mint föntebb említettem, kétszer végzi el a szerző a ragadványnevek csoportosí-

30 Nyelvtudományi Közlemények 76/1—2. 



466 SZEMLE - ISMERTETÉSEK 

tását, mivel külön tárgyalja a hivatalos följegyzésekben is alkalmazott ragadványneve-
ket. Ez a lényegesen több munkát jelentő eljárás tulajdonképpen nem hibáztatható, 
de zavaró, hogy it t a ragadványnevekkel azonos értékűnek tűnnek az ifjú, időa, öreg 
közszók is. Egyáltalában vitatható a „megkülönböztető nevek" kategória jogosultsága 
a ragadványnevek mellett. Még ha el is fogadjuk az írásbeli és szóbeli ragadványnevek 
különválasztását — ami az én véleményem szerint kevésbé merev formában jobb lett 
volna, hiszen sokszor esetleges hogy följegyeznek-e egy ragadványnevet a hivatalos ira
tokra, vagy használják-e a szóbeli megszólításkor, említéskor a kettős családnévnek 
ragadványnévi eredetű tagját vagy az írásbeli ragadványnevet, — nem kellett volna 
bonyolítani a terminus technicusok rendszerét a „megkülönböztető nevek" bevezetésé
vel, illetőleg átvételével. 

A szóbeli nevek tárgyalása — jelenkori gyűjtésen alapuló munka lévén — sokkal 
terjedelmesebb, mint az írásbeli neveké. Ezt a relatív aránytalanságot is a szerző és 
a könyv javára lehet írni, hiszen az írásbeli nevek túlnyomó többségét bármikor kutat
hatjuk a jövőben is, a mai szóbeli neveket pedig nem lehet majd reprodukálni néhány 
esztendő múlva (amikor esetleg mások lesznek már a használatos szóbeli nevek; arány
számuk, megterhelésük, hangulatuk pedig minden bizonnyal megváltozik). Ezeknek az 
összegyűjtése is sokkal nagyobb munkát kíván, nehezebb föladatot ró a kutatóra, s ilyen 
óriási területen ennek az elvégzése is felbecsülhetetlen értékű. Értékes és fontos azonban 
a földolgozás is. 

A megszólításra szolgáló nevek első csoportjába az „alapnevek" (a keresztnevek 
teljes, hivatalos formái) kerültek. Ezeknek természetesen csak a megszólító funkciójával 
foglalkozik itt a szerző, de ezzel kapcsolatban is lényeges megállapításokat tesz. Nagyon 
hasznos és szemléletes a 6. sz. grafikon, amely az alapalakok használati arányát, a fórfi-
és női nevek különböző viselkedését mutatja be. Ezeknek az egyes nevenkónti fölsorolása 
is érdekes. Minden magyarázat, kiegészítés nélkül nehéz elképzelni, hogy sok olyan 
(9 férfi és 17 női) név van, amelyik sem alapalakjában, sem becézett formájában nem 
használatos megszólításban, holott élnek a viselői. Nyilván ezek vagy második-harmadik 
keresztnevek, vagy még nagyon piciny gyerekek nevei, de akkor a családban talán mégis 
használatosak valamiképp, esetleg „névszerű szó" (Baba, öcsi, Pici stb.) helyettesíti 
őket? 

Az egyes nevek becéző változatainak táblázatos kimutatását érdemes megnézni 
a 83. lapon. Ez azt a véleményt igazolja, hogy nem a név gyakorisága, hanem a története, 
múltja, használati, elterjedési köre befolyásolja a becéző változatok számát. 

A becézőnevek alakulásmódjairól szóló fejezet részleteiben is aprólékosan, lelki
ismeretesen kidolgozott, gazdag része a könyvnek. Az alakulásmódok tipizálásával kap
csolatos szakirodalom jó fölhasználásával és a gyűjtött anyag adta szükségszerűségek 
figyelembevételével alakította ki a szerző a becézőnevek rendszerét, s ez mintaszerű, 
összevethető bármelyik (sajnos, gyér számú) becézőnévi gyűjtéssel, illetőleg földolgozás
sal, valamint jól használható a további gyűjtések és összehasonlítások alapjául. Egyet 
lehet érteni azzal, hogy minden személynek minden egyes becézőnevét számbavette. 
Természetes, hogy a becézőnevek száma ezáltal több mint a keresztneveké. 

A becézőnevek hangulatára, funkciójára való utalást nem kérhetjük számon, 
hiszen nagymértékben növelte volna a gyűjtésre fordított munkaidőt ezek kutatása. 
Mégis találunk néha utalást (és külön fejezetet is: „A becézőnevek életkorhangulatai") 
a névhangulatra, sőt, néhány névvel kapcsolatban (Helëna, Pëpi, Szërjuska stb.) a társa
dalmi vonatkozásokra is. A homonim becézőnevek (amelyek több alapnévből is alakul
hattak) ós a gazdát (alapnevet) cserélt becézőnevek problémakörének részletes földolgo
zása ördög Ferenc munkásságának, főként ennek a könyvének igen jelentős eredménye. 

Az alakulásmódok fontos és tanulságos statisztikai és életkorok szerinti vizsgálata 
mellett még földrajzi szempontokra is kiterjed a szerző figyelme, noha az egész területet 
egyetlen földrajzi egységnek is lehetett volna tekinteni. 

A tőtani vizsgálódások különválasztása áttekinthetőbbé tette a munkát, jóllehet 
bizonyos szempontból növelte a terjedelmet. Igen sok becézőnevét kénytelen megismé
telni a becézőképzők rendszerének a vizsgálatakor, de a sokoldalú bemutatásnak elkerül
hetetlen velejárója a bizonyos fokú ismétlés. 

A nem keresztnévi eredetű szólítóneveket eddig a névtudomány művelői nem 
tekintették tárgyalásra méltónak. Ördög Ferenc kivétel ebben, s jelentőségüknek meg
felelő terjedelemben (149 — 50) érinti a megszólításoknak ezt a formáját. 

Külön nagy fejezet foglalkozik az „említőnevekkel", amelyek a szerző fölfogásá
ban lényegileg a szóbeli használatú ragadványnevek. A fejezet előszavából ugyan vilá
gosan kitűnik, hogy nem tesz egyenlőségi jelet a ragadványnevek és az említőnevek közé 
de a tárgyalás során csak ragadványnevekkel találkozunk itt. 
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A névelemek között a ragadványnevekkel foglalkoztak legtöbben, mégis (vagy 
éppen azért) ezeknek az osztályozási rendszere a legkidolgozatlanabb. Igen nagy munkát 
végzett a szerző, amikor ilyen hatalmas tömegű (közel nyolcezer) adatot összegyűjtött 
és rendszerezett. Nemcsak a jelentéstani kategóriákat alakította ki mintaszerűen, hanem 
a családnévvel és keresztnévvel való viszonyra, a nevek együttes szerkezetére is kitért. 
Ez pedig már igen nagy előrelépés a mai névanyag kutatásában. Lehetetlen ugyanis 
akár a családnevek vagy a ragadványnevek, akár a keresztnevek vagy a becézőnevek 
arányairól, összefüggéseiről külön-külön helytálló megállapításokat tenni. I t t tehát az 
összetartozó nevek együttes vizsgálatára adott nagyon szép, követendő példát Ördög 
Ferenc könyve. 

A földolgozó részt számtalan aprólékos, hasznos táblázat, grafikon és térkép egé
szíti ki, amely néha többet mond minden értekezésnél. Ezek a szemléltetési módok azon
ban sohasem öncélúak, alá vannak rendelve a szövegnek, a munka céljának. 

A kötet decimális beosztását valószínűleg sokan helyeslik. Személyes véleményem 
az, hogy nehezebben tartható emlékezetben négy-öt (néha még több) különböző szám
jegynek a jelentése, mint a hagyományos kis- és nagybetűs stb. jelrendszer. Mindettől 
függetlenül nem értem, hogy miért a 158. lapon váltja a szerző az első számjegyet 12-ről 
13-ra, mikor sokkal indokoltabb lett volna ezt megtennie a 154. lapon. Ettől kezdődően 
mintha törés, funkcióváltás állna be az első számjegyek rendszerében: a 14 — 18. pontok 
szerintem alpontoknak megfelelő értékűek (13.5., 13.6., 13.12. stb. lenne a logikus számo
zás). Mindez azonban annyira lényegtelen, hogy talán nem is illett volna megemlíteni. 

A kötetnek terjedelemben és a belefektetett munka szempontjából is a legjelen
tősebb része az adattár. Hihetetlen gazdagságával, sokirányú tájékoztatásával hosszú 
időre fölülmúlhatatlanná, sőt, utolérhetetlenné teszi magát a magyar névtani irodalom
ban. (Bár ne lenne igazam !) 

Az egyes községek neve után először számszerű tájékoztatást kapunk a vezeték
nevek, a családok, a lakosok, keresztnevek, ragadványnevek számáról és a község nagy
ságáról (területéről). Ezután a névelemek sorrendjében az egyes nevek és előfordulási 
számaik következnek. A becézőnevek a megfelelő keresztnevek alá vannak beosztva, 
s a ragadványnevek mellett azok okai, illetve magyarázatai is szerepelnek. 

Az adattárnak részei egyúttal a mutatók is, amelyek szintén névelemként közlik 
betűrendben a neveket, s nemcsak a földolgozó részben, hanem az egyes helységek adat
tárában való fellelhetőségükre és előfordulási számukra is utalnak. Különösen kiemel
kedik értékével az a hatalmas (533 — 86), történeti jellegű táblázatanyag, amely az egyes 
alapnevek és hozzájuk tartozó becézőnevek húszéves korszakainak adatait abszolút elő
fordulási számukkal és százalékarányukkal együtt veti egybe. 

Megismétlem: ha Ördög Ferenc a személynevek földolgozásával nem foglalkozott 
volna, ha nem lenne a földrajzi nevek gyűjtésében és közzétételében joggal kivívott 
tekintélye, ennek az adattárnak a kiadása hírnevet szerzett volna számára nemcsak Zala 
megyében és nemcsak a magyar névtudomány művelői körében, hanem az egész magyar 
nyelvtudomány előtt, és minden művelt ember előtt, aki érdeklődéssel fordul a magyar 
nép élete, sorsa, szokásai, nyelve felé. Ennél fontosabb, nagyobb eredményt pedig egyet
len szerző, egyetlen könyv sem kívánhat magának. 

H A J D Ú MIHÁLY 

Georg Heller—Karl Nehring: Comitatus Sirmiensis 

München, 1973. Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Seminars an der Universität 
München. Herausgegeben von Gerhard Ganschow. Serie A. Die historischen Ortsnamen 

von Ungarn. Band 1. XV + 228 1. -f térkép 

A könnyen kezelhető történeti helységnévjegyzékek nemcsak a név kutatóknak, 
nyelvészeknek, hanem a geográfusoknak, történészeknek, régészeknek, etnográfusoknak 
is megbecsült munkaeszközei, amelyek lehetővé teszik számukra a helységnevek lokali
zálását, a különféle névváltozatok életének nyomon követését, egyes nevek kihalásának 
és más nevek felbukkanásának kronológiai rögzítését stb. Az efféle helységnévjegyzékek
nek különösen nagy a jelentőségük olyan területeken, ahol az évszázadok folyamán erős 
volt a lakosság fluktuációja. A Kárpát-medence demográfiai viszonyaiban a magyarság 
honfoglalása óta a XVI —XVII. századi török hódoltság okozta a leggyökeresebb válto
zásokat. A déli vidékek régi magyar lakosságából csak itt-ott maradt meg egy-egy sziget. 
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Helyére déli szlávok költöztek. Mindez természetesen visszatükröződik a helységnév
anyagban. 

GEORG HELLER müncheni nyelvész összefogott KARL JNTEHRING müncheni törté
nésszel, hogy közösen elkészítsék a történelmi Magyarország vármegyéinek történeti 
helységnévjegyzékét. Elsőnek Szerem megyét választották azokon a határokon belül, 
amelyek 1918-ban érvényesek voltak. A X I . század elejétől kezdve egészen 1918-ig 
bezárólag összegyűjtötték — oklevéltárakból, térképekről, levéltárakból stb. — az egyes 
helységek névváltozatait, ós szócikkekké szerkesztették őket. A szócikkek a szoros idő
rendbe sorolt névváltozatokon kívül magukban foglalnak néhány fontosabb felvilágo
sítást is a helységneveket illetőleg (egyházszervezeti hovatartozás, birtoklási viszonyok 
stb.). A helységnévjegyzék szerkezeti felépítésében a szerzők teljesen magukra voltak 
utalva, mert semmilyen korábbi művet mintaként nem vehettek. A nagy korszakot 
átfogó történeti helységnévjegyzékek terén tehát a szerzőknek úttörő szerep jutott. 
E szerep minden szépségével és nehézségével együtt. 

Az előttünk levő hasznos, értékes kötet (a továbbiakban: ComSirm.) egyes rész
leteivel kapcsolatosan észrevételeink vannak. Mindenekelőtt érdemes megemlítenünk, 
hogy 1868 óta Szerem megye nem tartozott többé a szoros értelemben vett Magyarország
hoz, hanem annak társországához, Horvát-Szlavónországhoz. Az 1868. évi XXX. tör
vénycikkben ugyanis Magyarország átengedte Horvát-Szlavónországnak az úgynevezett 
Alsó-Szlavónia három megyéjét: Szerem, Verőce és Pozsega vármegyét. 

Az előszó IX. lapjáról az tűnik ki, hogy Szerémséget a szerzők az észak-balkáni 
térséghez számítják. Minthogy azonban a Balkán-félszigetet északon nagyjában a Tri
eszt—Száva—Duna—Déli-Kárpátok vonalával szokták elhatárolni, a Szerémséget nem 
tekinthetjük az Észak-Balkán részének. 

A pannóniai korszak helységneveit illetőleg a ComSirm. szerzői (IX. lap) A. GRAF-
nak 1936-ban megjelent disszertációjához utalják az olvasót. Haszonnal forgatható még 
E M I L HÖRING disszertációja is: Die geographischen Namen des antiken Pannonién. 
(Heidelberg, 1950.) 

A ComSirm.-ben címszóként a helységeknek ma használatos névalakja vagy — 
elpusztult helységek esetében — a legutoljára adatolt névalak szerepel. A szerzők elv-
szerűen lemondottak arról, hogy — analógiás úton — megállapítsák azoknak a neveknek 
a kiejtését, amelyeknek folytonossága a középkor végén megszakadt. Ez azonban néhol 
megnehezíti a kézikönyvszerű használatot. Például a ComSirm. 191. lapjáról, ahol Udvar
hely szócikke található, nem derül ki, hogy a középkorban volt egy másik Udvarhely is, 
éspedig az, amelyik a 69. lapon Hoduorhel címszó alatt van tárgyalva. Azt gondolom, 
hogy a 191. lapon — szögletes zárójelben, utaló címszóként — célszerű lett volna megadni 
a Hoduorhel alatti Udvarhely-et is. 

A török hódoltság előtti, tehát a kb. 1520-nál korábbi időből a ComSirm. szerzői 
csupán nyomtatásban közzétett forrásanyagot dolgoztak fel, levéltári kutatást nem végez
tek. A rendkívül munka- és időigényes levéltári munka ugyanis jelentősen késleltette 
volna a könyv megjelenését. A források kiaknázásának fokáról képet alkothatunk magunk
nak, ha összevetjük a ComSirm. Petrovaradin (141. lap) szócikkét GYÖRFFY GYÖRGY 
művének — Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza (I. Budapest, 1966.) — 
Pétervárad (230. lap) szócikkével az 1332-ig terjedő korra vonatkozólag. Az összevetésre 
az ad módot, hogy Pétervárad a Duna rév jenek két oldalán, Bács ós Szerem megyében 
alakult ki, történeti adatait tehát éppúgy hasznosíthatta a ComSirm. két szerzője, aho
gyan GYÖRFFY is Bács megye feldolgozásakor. Megállapíthatjuk, hogy GYÖRFFY művé
ből több ós részletesebb információt nyerhetünk, mint a ComSirm.-ból, de ez természetes 
is: merőben más a rendeltetése, mint a ComSirm.-é. A két mű mindenesetre hasznosan 
egészíti ki egymást. 

A források közé ajánlatos lett volna bevenni a zágrábi Tudományos Akadémia 
történeti nagyszótárát (Rjeőnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I—. Zagreb, 1880 —.). 
A ComSirm. szerzőinek például a Öortanovci (38. lap) és a KruSedol (94. lap) helységnévre 
csupán 1702-ből van a legkorábbi adatuk. Ugyanakkor a zágrábi nagyszótár mind a 
V'ortanovci-t (2: 61), mind pedig a Kruëedol-t (5: 680) 1496-ból dokumentálja. A zágrábi 
nagyszótár a következő forráskiadványból merítette adatait: Monumenta serbica spec-
tantia históriám Serbiae, Bosnae, Ragusii. Edidit Fr. Miklosich. Vindobonae, 1858. 
541. lap. 

A ComSirm. forrásmunkái között „Hevenesi: MS." rövidítéssel ós [Î1680] év
számmal szerepel az a kéziratos megyei atlasz, amelyet a budapesti Egyetemi Könyv
tárban őriznek „Collectio Hevenesia Tom. 91" jelzet alatt. A magyar térképészet törté
netének legalaposabb ismerője, FODOR FERENC (A magyar térképírás. I . Budapest, 1952. 
65 — 73. lap) szerint végleges bizonyossággal nem dönthető el, hogy a kéziratos atlasz 

468 
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va lóban HEVENESitől származik-e . Szerzőjét ezért egyelőre ismeret lennek kell t a r t a n u n k . 
Az viszont — F O D O R vizsgálatai a lap ján — h a t á r o z o t t a n á l l í tha tó , hogy H E V E N E S I 
„ P a r v u s A t l a s " - áná l (1689.) k o r á b b i keltezésű. 

A ComSirm. végéhez a szerzők reprodukc ióban mellékel ték Szerem vármegyének 
az t a t é rképé t , amelye t Gönczy P á l t e rveze t t 1897-ben. Min thogy a középkorban e te rü
le ten ké t vá rmegye , Szerem és Valkó osztozot t , s a középkori h o v a t a r t o z á s t a szerzők 
is megadják az egyes helységeknél , célszerű le t t vo lna a Szerem és Valkó vá rmegye 
közö t t i h a t á r t valamiféle eljárással a t é rképen fe l tün te tn i . E h a t á r a középkorban nagy
jából észak —déli i r á n y b a n h ú z ó d o t t a Gönczy t é rképe szerint i Banos to r —Mangjelos — 
Mitrovica vona l tó l kissé n y u g a t r a . (A X V . századi Magyarország megyebeosz tásához 1.: 
Tör téne lmi a t lasz . I I . j a v í t o t t k iadás . Budapes t , 1961. 12 — 13. lap.) 

összefoglalásként az t m o n d h a t j u k , hogy a ,,Die his tor ischen Or t snamen von 
U n g a r n " c ímű soroza to t dicséretes vál la lkozásnak, a ComSirm.-et ped ig ígéretes kezdet 
nek t a r t h a t j u k . Érdeklődéssel vá r juk a fo ly ta tás t . Biz tosak v a g y u n k benne , hogy a soron 
következő kö te t ek t a r t a l m a egyre gazdagabb , szerkezeti felépítése pedig m i n d tökélete
sebb lesz. A max ima i i zmus bűvöle té tő l azonban mindenképpen óvakodn iuk kell a szer
zőknek. A tö r t éne lmi Magyarországnak 63 vármegyé je , Horvá t -Sz lavónországnak ped ig 
8 vármegyéje vol t , s ez összesen 71 vá rmegye . Bárcsak be l á tha tó időn belül elkészülhetne 
va l amenny i vá rmegye kö te t e ! A t e rvek szerint a sorozat másod ik kö t e t e Bács-Bodrog 
vá rmegye he lységnévanyagá t t a r t a l m a z z a K . N E H R I N G tollából, ma jd ugyancsak K . 
N E H R I N G adja közzé a tö r téne lmi Magyarország t öbb i vármegyéjének helységnévanya
gá t , G. H E L L E R pedig a szárazföldi horvá t - sz lavón megyék (Verőce, Pozsega, Belovár-
Kőrös , Várasd , Zágráb) a n y a g á t dolgozza fel. 

K i s s L A J O S 

André de Vincenz: Traité d'anthroponymie houtzoule 

München, 1970. F o r u m Slavicum 1& 613 1. 

1. A szerzőt m i elsősorban a R e v u e In t e rna t iona l e d 'Onomas t ique lapjairól ismer
he t jük , s m i n t k ö n y v e előszavából k i tűn ik , A L B E R T ÜAUZAT-nak, a nemzetköz i h í r ű 
francia nyelvésznek, a francia személynév- és földrajzinév-szótárak mega lko tó jának vol t 
t a n í t v á n y a . Munká j a 1965-ben készül t m a g á n t a n á r i ér tekezésként , amellyel a heidelbergi 
egyetemen habi l i t á l t . 

2. A monográf ia t á r g y a a hucu l nye lv já rás t beszélő nyelvközösség n é v a n y a g á n a k 
b e m u t a t á s a . K i k is azok a hucu lok Î A Máramaros i -havasok és a K e l e t i - K á r p á t o k hegyei 
közöt t , a Tisza, CeremoS és P r u t felső folyásvidékén élő, m i n t e g y 300 ezer főt számláló 
u k r á n népcsopor to t nevezzük hucu loknak . A I I . v i lágháború e lőt t szétszórva él tek R o m á 
niához, Lengyelországhoz, Csehszlovákiához és Magyarországhoz t a r tozó te rü le teken . 
1945 ó t a az á l t a luk l ako t t t e rü le tek az U k r á n SZSZK-val egyesül tek. 

A hucu lok l ak t a vidék 1945 előt t m i n d e n szempontból a rcha ikus és e l m a r a d o t t 
vol t , ezért is h í v t a fel m a g á r a elsősorban a nép ra j zku t a tók , folkloristák f igyelmét. Nép 
köl tészetük, fafaragásaik, népvise le tük m i n d a m a i n a p i g híres . K o r á b b a n a hucu lok 
főleg vándor ló pász torkodássa l foglalkoztak. Szent György nap tó l , a t avasz i k iha j tás tó l 
Szent Mihály napig , az őszi behaj tás ig k inn a s zabadban éltek, így a lka lmuk vol t a r ra , 
hogy az erdő, mező növényei t , á l la ta i t a laposan megismerjék. (Ez u t ó b b i m o m e n t u m 
a r a g a d v á n y n é v a d á s b a n j á t szo t t és já tsz ik n a g y szerepet.) 

Va l lásuka t t ek in tve a huculok a görög sze r t a r t á sú egyházhoz t a r t oznak , s t ud juk , 
hogy a X . század végén m i n t a halicsi fejedelemséghez t a r tozó t e rü le tek Ki jev bizánci-
szláv h a t á s a a l a t t á l l tak , amely m e g h a t á r o z t a az u k r á n , és ezen belül a hucu l személy
nevek későbbi a lakulásá t . A tö r téne lem fo lyamán erős lengyel befolyás é r te őket , főleg 
a Galíciához t a r tozó részeket . 

1945 u t á n nagy vál tozás m e n t végbe ná luk , gazdasági és t á r sada lmi téren egy
a r á n t . A korább i pa t r ia rká l i s é le tformát szocialista t á r s ada lom v á l t o t t a fel. A n a g y 
á ta lakulás jelentőségét V I N C E N Z is hangoz ta t j a . 

3 . A hucul népnév eredetéről V I N C E N Z a lengyel dialektológus és onomasz t a 
S T E F A N H R A B E C (Nazwy geograficzne Huculszczyzny. K r a k o w , 1950. 16) m a g y a r á z a t á t 
fogadja el, aki szerint a r o m á n hot ' to lva j , r ab ló ' szó posztpozíciós a r t ikulussa l e l lá to t t 
alakjából származik. Maguk a huculok horjeny-nek 'hegyi lakó ' , Tudy-nak ' emberek ' , 
Tudi rseni-nek 'megkereszte l t emberek ' vagy xryst'enyn-nek 'keresz tény ember ' (vö. 
orosz KpecTbflHHH 'parasz t ' ) nevezik m a g u k a t . 
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4. A monográfiában feldolgozott családnevek nagy részét egy hivatalos adat
gyűjtésből merítette a szerző. 1935-ben Kosiv és Nadvirna sztarosztájának közreműkö
désével néprajzi gyűjtést végeztek a huculnak számító községekben. (Ez a VINCENZ 
vizsgálta területnél nagyobb volt, mivel néhány nem hucul falut is belevettek.) A könyv
ből kiderül, hogy a szerző apja, STANISLAV VINCENZ néprajzkutató és író volt az, aki 
a gyűjtést kezdeményezte és a háború idején a gyűjtött anyag másolatát megőrizte. 
Az említett anyagon kívül a többit VINCENZ személyesen gyűjtötte össze, adatközlők 
segítségével. Végeredményben 70 hucul község teljes jelenkori személynévanyagát, több 
mint 100 000 adatot dolgozott fel. 

5. A huculoknál is jól megfigyelhető a két névrendszer (vö. B. GERGELY PIROSKA: 
MJSyj. 14: 4) az írott vagy hivatalos („jele sy pyée") ós az élő vagy népi („jele sy klyőe") 
névrendszer együttes jelentkezése. A megkülönböztető nevek lehetnek egyéniek vagy az 
egész családra vonatkozóak. Ezeknek, valamint a hivatalos névnek a kombinációjából 
többelemű nevek jönnek létre. Pl. keresztnév -f- családnév -f- családi megkülönböztető 
név (Vasylyna Koríuk Serríukova) vagy keresztnév -f családnév + egyéni megkülön
böztető név (Jurlco Plekincuk Semylo). (Hasonló magyar példákra 1. LŐRINCZE LAJOS: 
MNyj. 1: 85 -6 . ) 

A hucul családneveket VINCENZ a következő nagy csoportokra osztotta: 1. kereszt
névből alakult, 2. származásra: a) etnikumra, b) lakóhelyre utaló nevek, 3. foglalkozás
nevek. (Ez utóbbiak egyúttal a hucul élet tükrözői is.) A leggyakoribb keresztnévi ere
detű családnevek: Malcsymjufc, Savőuk, Danyüuk, Pavíuk, Petruk. A származásra utalók 
közül a leggyakoribb: Bojőuk, Bojko, Póíak, Dolenëuk, Jaremèuk. A foglalkozásnevek 
közül a leggyakoribb: Dutőak, Tkaèuk, Vatamaríuk, Rybaruk, Bodnaruk. 

Ragadványnevek a huculok körében is szép számmal előfordulnak. A névadás 
alapjául különféle növények (fák, gombák stb.), állatok (madarak, halak) neve, életkor, 
ruházat, társadalmi helyzet, foglalkozás, vallás stb. szolgált. A névadás okát — sajnos — 
nem minden esetben sikerült kideríteni. 

Külön fejezet foglalkozik a hucul nóvképzőkkel, ahol 229 képzőt sorol fel és vizs
gál meg a szerző. A különböző eredetű nevek különböző eredetű képzőt kaphattak, s így 
jöttek létre olyan „hibrid" nevek, amelyekben a tő ukrán, de a képző román (Varvaruca) 
vagy fordítva (Todor'uk). I t t jegyezném meg, hogy a hucul személyneveket erős román 
hatás érte, de jelentős a lengyel nevek átvétele is. Kisebb számban magyar eredetű nevek 
is szerepelnek, pl. AndraS < András ; Husar < huszár ; Segedynec < Segedin (= Szeged). 

6. VINCENZ a nagy múltú német és francia névtudomány hagyományaira támasz
kodva, a szlavisztika eredményeit felhasználva vizsgálta meg egy nyelvjárás közösségé
nek névkincsét. A megkövesedett családnevek rendszerét szembeállította a népi nevek 
gazdag, változatos rendszerével. Munkája nemcsak névtudományi szempontból figye
lemre méltó, hanem a néprajz és a nyelvjáráskutatás számára is hasznos mű. A továb
biakban kiindulásként szolgálhat összehasonlító onomasztikai kutatásokhoz is. 

POSGAY ILDIKÓ 

Gyula Kaldy-Nagy: Kanuni devri Budin tahrir defteri (1546 — 1562) 

Ankara Üniversitesi Basimevi, 1971. (Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Yavin-
lari: 177) 374 1. 

A hódoltság korának török összeírási jegyzékei, a tahrir defterek nemcsak gazda
ság- és társadalomtörténeti szempontból értékesek, hanem a nyelvtudomány számára is 
nagyjelentőségűek. Mint BÁRCZI GÉZA hangsúlyozza, e defterek közzétételével „nyelv
tudományunk és főleg történeti nyelvjáráskutatásunk olyan forrásanyaghoz juthat,mely 
számos eddig megközelíthetetlen vagy nehezen megközelíthető probléma megoldását 
teszi lehetővé. Általuk XVI. századi nyelvünkről s főleg annak hódoltságbeli állapotáról, 
nyelvjárásairól sokkal teljesebb képet tudunk rajzolni".1 

BÁRCZI GÉZA elismerő szavait figyelembe véve nem kétséges, hogy KÁLDY-NAGY 
GYULA legújabb forráskiadványát, mely csaknem félszázezer személynevet tartalmaz, 
haszonnal és örömmel fogják forgatni a nyelvészet szakemberei is. A hódoltság korának 
jeles kutatója e kiadványában a budai liva 1546-os és 1562-es adóösszeírásait tette közzé; 
az értékes forrásmű tehát a teljes egészében leközölt szandzsákösszeírások csekély számát 
gyarapítja. 

1 BÁRCZI GÉZA, A magyar személynevek XVI. századi történetéhez. MNY. 52: 157. 
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Egy rövid ismertetés keretében természetesen nem térhetünk ki a kiadvány sok
oldalú elemzésére, legfeljebb vázlatosan említhetünk néhányat a számtalan vizsgálható 
terület közül. 

A forrásmű azt bizonyítja, hogy a magyarok a XVI. század derekán már kételemű 
személynevet viseltek, mégpedig úgy, hogy a török összeíró a bemondásnak megfelelően 
elől tüntette fel a számára ismeretlen családnevet, s mögötte a keresztnevet. Kételemű 
nevekkel ugyan a szlávok, mohamedánok, cigányok, zsidók stb. esetében is találkozha
tunk, de náluk a keresztnév előtt vagy mögött álló megjelölés többnyire jelzői funkciót 
töltött be mint ragadványnév vagy pedig az apa nevéből képzett, de még nem állandó
sult megnevezésként funkcionált. Az egyes helységeknél minden esetben a magyar nevű 
adózó családfők száma a legnagyobb, szlávokkal és más idegen hangzású névvel több
nyire csak a nagyobb települések összeírásában találkozhatunk. A legnagyobb számban 
az eredetileg szerb alapítású Kuvinban2 (Ráckevén) éltek délszlávok; 1546-ban például 
109 szláv nevű adófizető polgárt vettek nyilvántartásba, vagyis az 536 adózó családfő 
ötödét szlávok alkották. Ugyanekkor Budán 269 keresztény, 72 zsidó és 49 kopt vallású 
családfőt vettek nyilvántartásba; a vilajet fővárosában éltek a legkülönfélébb etnikumú 
polgárok. 

Ráckeve szláv neveinek elemzése azt mutatja, hogy a szerbeknél általában a 
keresztnév állt elöl, s az apa nevéből képzett megjelölés — vagy a ragadványnév — 
hátul (Dimitri Zselik, Markó Burik, JSTikola Turcit). Néha azonban fordított helyzet állt 
elő: Andreja Iván, Radis Yovan, Kozohar Istayu stb. 

Jellegzetes a cigányok névhasználata. Közülük a keresztényeket általában csak 
keresztnevükön szólították, illetve ehhez hozzátették a cigány megnevezést: Cigán Matiás, 
Yovan Cigán, Döbrői Cigán, Cigán András. Viszont azokat, akik időközben áttértek 
a mohamedán vallásra, az Abdullah névvel különböztették meg, mely arra utalt, hogy 
az illető személy apja még keresztény volt, de ő már áttért a hódítók vallására: Key van 
Abdullah, Karagöz Abdullah, Sefer bin Abdullah stb. 

A zsidók általában kettős nevet viseltek, bár egyes helységekben, ahol csak egy
két zsidó élt, keresztnevükön és vallásuk megjelölésével írták össze őket: Salimun yahudi, 
Ábrahám yahudi stb. A görögöket mindig keresztnevükön és török népnevükön vezették 
be a defterbe: Szapok rum, Manuilo rum, Demo rum stb. 

Az eminek és kjátibok hánénként (háztartásonként, családonként) vették nyil
vántartásba a lakosokat, s egy-egy hánéban mindig csak az adózó családfőt írták be 
a defterbe teljes, kételemű nevén. Az adófizetőkkel közös háztartásban élő nem adózók 
(serdülő fiúk, a családfő apja, veje, fivére esetleg szolgája) kivétel nélkül csak a kereszt
nevükön szerepelnek: Mészáros Lajos c , Kálmán veledes m., Koriád biraderes m. (Mészá
ros Lajos nős, fia Kálmán nőtlen, testvére Koriád nőtlen.) 

Az összeírtak között leggyakrabban a foglalkozás-nevűekkel találkozunk, bár 
azokban az esetekben, ahol ez nagy kezdőbetűvel vezetéknévként szerepel, közelebbi 
adat nélkül nem dönthető el, milyen mértékben fedi a név a foglalkozást. Viszont sok 
adózó neve után kis kezdőbetűvel írt foglalkozásmegjelölést, afféle „névhelyettesítőt" 
találunk ; a turkológusok és a nyelvészek szerint ezekben az esetekben a keresztnév utáni 
szó a tényleges foglalkozást jelentette. így például a martalócokat, sőt az özvegyasszo
nyokat is minden esetben keresztnevükön írták össze: Yovan martolos, Ratko martolos, 
Lina bive, Yoanna bive stb. A Kuvinban 1546-ban jegyzékbe vett görögkeleti szerzete
sek is keresztnevükön szerepelnek: Bedő kalugyer, Anka kalugyer, Nikola kalugyer. 
Viszont 16 év múlva már csak Kalugyer Petréről esik szó. 

Néhány esetben mesterséget jelentő török kifejezés olvasható a defterben (kaszab, 
mi'már, furundzsi — mészáros, építész, pék), sőt egyes magyar nevekhez is írtak egy
szavas megjegyzést: sa'il (koldus), a'ma (vak), natüvan (erőtlen, gyenge) stb. (Cse Matiás 
sa'il, Kovács Andriás a'ma, Sipos László natüvan stb.) Egy-két mohamedán név mellett 
különféle katonai rangot, illetve beosztást jelentő szót is olvashatunk: Vuk odabasi, 
Kurda topci, Dervis bég, Ca'fer aga, Daud voyvoda stb. 

A literátusokat, tisztségviselőket és a mesteremberek közül a kovácsokat az ese
tek többségében keresztnevükön tüntették fel: János bíró, Mihál diák, Ferenc pap, Ist
ván kovács; olykor azonban vezetéknévként szerepelnek e megnevezések: Diák Gergel, 
Biró Benedek, Pap János, Kovács Pál. Jellemző, hogy a magasabb iskolai végzettségre 
utaló diák megjelöléssel a fejlett hászvárosok összeírásában találkozhatunk a leggyak« 

2 MAGDICS ISTVÁN, Diplomatarium Ráczkeviense. Székesfehérvár. 1888., X—XII. 
oklevél, 2 1 - 2 5 . 
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r a b b a n ; 1562-ben pé ldáu l K u v i n b a n 15, B u d á n , Cegléden, Nagykőrösön , Nagymaroson 
3 — 3, Kecskeméten és Vácon 2 — 2 d iák élt. 

B á r p u s z t á n a nevekből n e m lehet köve tkez te tn i a lakosság foglalkozására, mégis 
e lgondolkodta tó az a t é n y , h o g y éppen azokban a legfejlettebb hászvárosokban ta lá lko
z u n k a leg több iparos- és kereskedőnévvel , melyek mezővároskén t m á r a m a g y a r kirá
lyok idejében a vidéki te rmelőágak és az árukereskedelem központ ja i vol tak. R á c k e v é n 
pé ldáu l 132 iparosnevű és 27 áruforgalommal kapcsola tos nevű adófizetőt í r tak össze 
1546-ban; egy részük minden bizonnyal a megneveze t t foglalkozásokat űzhe t te . 

A defterek n é v a n y a g á n a k összevetéséből k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a népesség migráció
j á r a is. Az 1546-os és 1562-es összeírások neveinek összehasonlí tása az t bizonyít ja, hogy 
a f luktuáció m é r t é k e — különösen a fa lvakban — rendkívü l m a g a s vol t ; például a Csepel
szigeti Lórév 1562-es 36 adózójának 80,55%-a az időközben beköltözőkből kerül t ki ! 
A gazdasági fejlettség és az ebből adódó jobb megélhetési lehetőségek m i a t t a hászváro-
sok népessége s t ab i l abbnak m u t a t k o z i k ; K u v i n b a n például az 1546-ban összeí r taknak 
csak 40_%-a t á v o z o t t el a városból , illetve az élők sorából. 

É r t é k e s megá l lap í tásoka t e redményezhe tne a liva félszázezernyi keresztnevének 
vizsgálata , sőt he ly tö r t éne t i szempontbó l az egyes helységekben összeír tak keresztnevei
nek elemzése is. Gyakor i ságuka t megvizsgál tuk a legnépesebb hászváros , K u v i n esetében, 
ahol 1562-ben 1051 személyt ve t t ek ny i l ván t a r t á sba . Az t t a p a s z t a l t u k , hogy az újszövet
ségi mar t i ro lógia i nevek vol tak a leggyakor ibbak; őket k ö v e t t é k az ószövetségi, az egy
házi la t in á tvé te lű , a néme t e redetű , de egyházi la t in közvet í tésű , s végül a közvet lenül 
n é m e t e rede tű-á tvé te lű nevek. A leghasznál tabb név a J á n o s vol t , me lye t 145 személy, 
a n y i l v á n t a r t o t t a k 13,81 %-a viselt, ő t k ö v e t t e az I s t v á n (81 — 7,71%), a György 
(53 - 5 ,05%), a Mihál (49 - 4 ,66%) , a P é t e r (49 - 4 ,66%) , a Miklós (47 - 4 ,48%) , 
a Gergely (40 - 3,81%), a Má té (38 - 3 ,62%), a Pá l (37 - 3,52<>/0), és a Bálás név 
(28 — 2 ,66%) . E leggyakor ibb nevek százalékos előfordulása némileg eltér ugyan a 
Karácsony Zsigmond3 és a Bárczi Géza* ál ta l e lemzet t névanyag tó l , de az a rányok eléggé 
közel v a n n a k egymáshoz . Az ö t leggyakoribb ráckevei név , va l amin t K A R Á C S O N Y és 
B Á R C Z I ugyanezen keresztneveinek előfordulási a r á n y á t az a l ább i összeállítás szem
lél tet i :5 

Név Kuvinban KARÁCSONYnál BÁRCZiná l Sorrendjük 
/o /o /o K.-nál B.-nál 

1. János 
2. István 
3. György 
4. Mihál 
5. Péter 

13,81 
7,71 
5,05 
4,66 
4,66 

10,46 
6,0 
5,7 
5,82 
5,1 

9,74 
4,81 
6,27 
5,88 
3,6 

1. 
2. 
4. 
3. 
5. 

1. 
5. 
2. 
3. 
7. 

A forráskiadvány n é h á n y önkényesen k i r agado t t a d a t á n a k vizsgálata megerősí t i 
Bárczi Géza vé leményét a tö rök defterekkel kapcsola tosan . K á l d y - N a g y Gyula legújabb 
for rásmunkája a m a g y a r n y e l v t u d o m á n y számára is gazdag k u t a t á s i anyago t szolgál ta t . 

M É S Z Á R O S LÁSZLÓ 

B. 3 . FTaH(f)HJioB: B3aHM00TH0iueHHe #3i>iKa H Mhiwnthiw 

MocKBa, 1971. «HayKa». 231. 1. 

P A N F I L O V könyve csupán egyetlen vonása , a szerző meglehetősen nehézkes, körül
ményes e lőadásmódja m i a t t n e m m o n d h a t ó érdekfeszítő o lvasmánynak . A benne fel
v e t e t t p rob lémák a ma i legak tuá l i sabbak közé t a r toznak , s állásfoglalását a szerző sok 
eredet i módon fel tet t kérdésre válaszolva, az i smer t t ényeke t is újszerűen rendezve és 
érdekes nyelvi a n y a g r a t á m a s z k o d v a ( többnyi re kevésbé ismert nyelvekből , közülük is 
a legtöbbször a szerzőtől a legjobban ismert gilják nyelvből hoz fel pé ldáka t — e nyelv-

3 K A R Á C S O N Y Z S I G M O N D , Személyneveink 1500-tól 1600-ig. A human izmus és 
a reformáció ko rának névadása . M N Y . 1: 379 — 387. 

4 B Á R C Z I , i. m . 
« K A R Á C S O N Y , 3 8 0 - 3 8 2 . ; B Á R C Z I , 152. 
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nek Panfilov a nyelvtanát is megírta) alakítja és fejti ki. Megközelítése elsősorban nyel
vészeti. 

A könyv alapgondolatát a szerző így fogalmazza meg: „A nyelv és a gondolkodás 
olyan dialektikusan ellentmondásos egység, amelyben a nyelv — a gondolkodás m e g 
h a t á r o z ó szerepe mellett — v i s z o n y l a g ö n á l l ó jelenség, s a maga részéről 
meghatározott visszahatással van a gondolkodásra." (3. 1. Én emeltem ki, M. I.) A nyelv
tudomány logikai irányzatát mint az egység egyik oldalának (a gondolkodás hatása 
a nyelvre), a neohumboldtiánusokat és egyes strukturalista irányzatokat mint az egység 
másik oldalának (a nyelv hatása a gondolkodásra) abszolutizálását jellemzi. Bírálja 
továbbá a nyelv és a gondolkodás kapcsolatának pszichologista tagadását (de a pszieho-
logistáknak a logikai irányzat képviselőivel szembeszegezett kritikai téziseit nagyra érté
keli), valamint a nyelvet extrahngvisztikai tényezőktől független struktúraként szemlélő 
strukturalista nézetet, amelyről megjegyzi, hogy ma már a strukturalizmusban is túl
haladott. — A nyelvi szintek nem egyformán szorosan vannak kapcsolatban a gondolko
dással, állapítja meg; a z a l s ó b b s z i n t e k v i s z o n y l a g o s ö n á l l ó s á g a 
n a g y o b b . Az extrahngvisztikai és a lingvisztikai problémáját e tény figyelembevéte
lével tartja megoldhatónak. S annak kutatásában is, hogy a gondolkodás univerzális 
volta hogyan egyeztethető össze a nyelvek sokféleségével, e fokozatokra kell szerinte 
tekintettel lennünk. A l e g m a g a s a b b , a s z i n t a k t i k a i f ö l ö t t i , l o g i 
k a i - g r a m m a t i k á i n a k n e v e z e t t s z i n t e n a g o n d o l k o d á s k ö z 
v e t l e n ü l m e g h a t á r o z z a a n y e l v e t , s e s z i n t e n a g o n d o l a t 
k i f e j e z é s é n e k s z e r k e z e t e u n i v e r z á l i s — erre a megállapításra jut 
művében végül is Panfilov. 

A könyv a bevezetésen és a befejezésen kívül két nagy fejezetre oszlik. Az első 
címe: ,,A nyelv és a megismerés"; alcímei: ,,I. A nyelv mint az absztrakt, általánosító 
gondolkodás megvalósításának és létezésének eszköze", , ,II. A gondolkodás és a nyelv
típusok", „ I I I . A gondolkodás törvényei és a gondolkodástípusok problémája." E feje
zetben a szerző az alábbiakat fejti ki. 

A gondolkodás nem létezik a természetes vagy valamely mesterséges jelrendszeren 
kívül. (Más helyütt Panfilov azt is mondja, hogy a gondolkodás át tudja lépni és állan
dóan át is lépi a különböző jelrendszerek határait, s éppen így tud hatni a nyelvi egysé
gek tartalmára és fejlődésére. A két tézis összefüggését azonban, sajnos, nem világítja 
meg.) Kérdés azonban, hogy az é r z é k e l é s és a k é p z e t is olyan szoros kapcso
latban van-e a nyelvvel, mint az absztrakt gondolkodás. Akik erre igennel válaszolnak, 
azt is feltételezik, hogy a gondolkodásnak volt egy prelogikus szakasza, s a nyelv akkor 
e nem fogalmi gondolkodást fejezte ki (LÉVY-BRUHL, CASSIRER ÓS mások). Ezt az elmé
letet nyelvi és etnográfiai tények cáfolják, köztük a sokat elemzett számnevek kialaku
lásának története. A legprimitívebb munkaeszköz készítése is feltételezi az absztrakt 
gondolkodást; ez utóbbi f e j l ő d é s é r ő l , s nem prelogikus és logikus stádiumról 
kell beszélni. A feltett kérdésre nemmel kell válaszolni: a nyelv éppen arra való, hogy 
az absztrakt gondolkodás elemeit rögzítse, a nyelvet csak az absztrakt gondolkodás teszi 
szükségessé (amint már SZECSENOV, HUMBOLDT, LENIN, PAVLOV is rámutattak). De egy
általán kifejezhető-e a nyelvvel az érzéki-képi tükrözés ? A szavak kelthetnek az ember
ben konkrét képeket, de mindenkiben mást; az érzéki tartalom nem közölhető a nyelv 
eszközeivel (a művészi ábrázolás a mondatok absztrakt gondolati tartalmán keresztül 
történik). Különleges helyet foglalnak el a kifejező szavak. Megalapozatlan vélemény, 
hogy ezek nem fogalmakat, hanem érzéki képeket jelölnek. Valójában a kifejező, például 
a hangutánzó szavak ugyancsak bírnak az absztrahálás és az általánosítás funkciójával, 
ugyanis nem egyedi jelenségekre vonatkoznak, s mint ilyenek eszközei a kommunikáció
nak. Különleges helyet annyiban foglalnak el, hogy absztraháló funkciójuk mellett még 
érzéki képeket is keltenek. Jogos feltételezni, hogy a nyelvek szókincsének a kifejező 
szavak legrégibb elemei, de ez nem azt jelenti, hogy valamikor kizárólag kifejező szavak 
léteztek a nyelvekben. A gondolkodás érzéki-képi tartalma és az elvont gondolkodás 
között tehát gyökeres különbség, hogy az előbbi elvben lehet független a nyelvtől, az 
utóbbi nem. A belső beszéd és a beszédszervek mozgása közötti kapcsolatot vizsgáló 
kísérletek is ezt az összefüggést támasztják alá. A belső beszéd materiális formája lehet 
erősen redukált is, amikor a szóbeli kifejezés átmegy a szemantikai komplexumok nyel
vébe. — A nyelvek közötti egyezések és különbözések feltárásához a történeti össze
hasonlító módszer nem elegendő, tipológiai kutatásokat is kell folytatni. Az újabb tipo
lógia főként SAPIR, MESCSANYINOV, GREENBERG, SKALICKA nevéhez fűződik. Ideális 
esetben a tipológiai osztályozás a nyelvtípusokat, legvégül az egyes nyelveket specifikus 
vonásaik megjelölésével együtt tartalmazza. A legelső feladat a nyelv és más jelrend
szerek közös vonásainak kimutatása, majd a nyelvi univerzálék megállapítása. Ezek után 
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következik a nyelvi struktúratípusok meghatározása. Az osztályozás legalkalmasabb 
alapja a szó. A nyelvek közötti különbségek nem vezethetők vissza minőségileg külön
böző gondolkodástípusokra. Csupán arról lehet szó, hogy a népek gondolkodásának 
e g y i k v a g y m á s i k o l d a l a a fejlettebb. E körülménnyel összefügghetnek 
tipológiai különbségek. Megállapítható továbbá, hogy a nyelv és a gondolkodás viszonya 
a s z i n t e t i k u s n y e l v e k e s e t é b e n b o n y o l u l t a b b , k ö z v e t e t 
t e b b , m i n t a z a n a l i t i k u s n y e l v e k e s e t é b e n . Az analitikus nyelvek
ben a mondat szerkezete általában közelebb áll a kifejezendő gondolat szerkezetéhez. 
A logikai-grammatikai és a szintaktikai szint eltérésének mértéke nagyobb a szintetikus, 
mint az analitikus nyelvekben. — Az emberi tudatnak nemcsak a tartalma tükrözi 
a valóságot; a gondolkodás törvényei és formái ugyancsak a lét tulajdonságait tükrözik. 
A valóság törvényei tükröződnek a formális logika törvényeiben, vagyis az azonosság, 
az ellentmondás, a kizárt harmadik és az elégséges alap törvényében. Ezek az elvek nem 
mondanak ellene a dialektikának. Fogalmaink viszonylagossága, kölcsönös összefüggése 
és egymásba való átmenete nem azt jelenti, hogy a fogalmakat összekeverhetjük, egymás
ba moshatjuk (ez a szofisztikára jellemző); az ellentmondás törvényét egyenesen feltéte
lezi a dialektika. A megismerés fejlődik, ezért lehetséges, hogy valamely fokon külön
böző tárgyakat azonosaknak fogunk fel, hogy nern fedezzük fel egyes tárgyak közös 
vonásait, hogy a tárgyak között más egyezések és különbözések vannak, mint amelyeket 
gondolunk. Ebből azonban nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a logika nem 
a lét törvényeit tükrözi. Sem pedig azt, hogy a logika törvényei még nem szilárdultak 
meg, vagy hogy mások, mint amelyeket számontartunk (WHORF jut ilyen gondolatra). 
Szubjektíve akkor is a logika törvényei szerint járunk el, amikor hiányos ismereteink 
következtében megsértjük az azonosság elvét. A dolog magyarázata az, hogy elég a tár
gyaknak csak bizonyos csoportját adekvát módon tükrözni ahhoz, hogy a logika törvé
nyei kialakuljanak, e törvényeket azután átvisszük gondolkodásunk egészére, olyan 
részére is, amely nem adekvát módon tükrözi a valóságot. A természeti népek sajátosnak, 
logikátlannak látszó gondolkodása (például LÉVY-BRTJHL szerint) a valóság hiányosabb 
ismeretére vezethető vissza. A valóság diszkrét jellegének tükrözése is feltétele a gondol
kodástörvények kialakulásának. Ez utóbbi az absztrakció megjelenésével veszi kezdetét. 
A fogalmi gondolkodás nem jöhet létre a tárgyak közötti egyezések és különbözések egy 
vagy több szituáción belüli észlelése útján; a fogalmi gondolkodás és a logika törvényei 
csak a munkatevékenységben alakulhatnak ki, innen azután kiterjednek a tükrözés egész 
szférájára (de, amint jelentéstörténeti adatok mutatják, nem minden harc nélkül a 
szituációk tárgyai egyezéseinek és különbözéseinek észlelésén alapuló tükrözéssel). 
A gondolkodástörvények univerzálisak, fevethető azonban működésük s p e c i f i k u s 
voltának kérdése a gondolkodás fejlődésének különböző fokain, amit funkcionálásuk 
szférájának változásával hozhatunk kapcsolatba. 

A kötet második nagy fejezete a „Grammatika és logika" címet viseli, s a követ
kezőképpen tagolódik: ,,I. Á mondat és a benne kifejezett ítélet, kérdés, felhívás struk
túrája"; „ I I . A mondat logikai-grammatikai szintje"; „I I I . A predikativitás (npedutca-
mueHOcmb) ós az állítmányi jelleg (cKû3yeM0cmb). A predikativitás és a modalitás. A 
modalitás és az igemód"; „IV. A mondatrészek és az ítélet, kérdés, felhívás komponen
sei"; „V. Az igenem kategóriája és a cselekvés szubjektuma (hordozója), a cselekvés 
objektuma s a cselekvés kategóriája. Az ergatív mondatszerkezet." 

Ez a fejezet látszik a könyv központi részének. Benne a szerző különböző típusú 
nyelvek (gilják, japán, jukagir, hausza, baskír, csukcs, manysi, nyenyec, kínai, orosz, 
német, angol ós egyebek) adatainak bevonásával igen meggyőzően fejti ki és támasztja 
alá a mondatszerkezet logikai-grammatikai szintjére és e szint univerzális voltára vonat
kozó elméletét, amely nem teljesen új elgondolás ugyan, de amelyet itt kétségtelenül 
xíj megvilágításban kapunk. A gondolat egyetemesen szubjektumra és predikátumra 
tagolódik, s ezt a struktúrát a mondat minden nyelvben kifejezi akkor is, ha az nem esik 
egybe a mondat grammatikai struktúrájával — ez Panfilov fő tétele. A logikai mondat
tagolásnak igen gazdag eszköztára van a nyelvekben: mindenekelőtt a minden nyelvben 
meglevő logikai hangsúly, azonkívül a szórend, speciális szavak, morfémák és egyéb 
morfológiai eszközök, szintaktikai eszközök, némelykor a névelő, verses szövegekben 
sokszor a verssorok tördelése is. Ezek használatának bemutatása a könyv egyik legérde
kesebb és legalaposabban kidolgozott fejezete. Részletesen tárgyalja Panfilov az általa 
elfogadott, illetve javasolt mondattagolás összefüggését GABELENTZ, PAUL, FORTUNATOV 
és mások pszichológiai alapú felfogásával, amely pszichológiai alannyal és állítmánnyal 
számol, valamint a MATHESIUS kidolgozta aktuális mondattagolással, s szembesíti nézetét 
a modern logika felfogásával is, amely szerint a szubjektum-predikátum logikai struk
túra nem általános érvényű. Végeredményben úgy látja, hogy a pszichológiai szubjektum 
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és predikátum terminus a gondolatnak ugyanazon komponenseit jelöli, mint a logikai 
szubjektum és predikátum terminus; ugyancsak nem lát különbséget ezek jelöltje s a téma 
és a réma között. Az aktuális tagolódás szerinte nem szintaktikai, hanem annál magasabb 
szintű jelenség. I t t még azt a kérdést veti fel, hogy vajon szubjektum-predikátum struk
túrájú-e az aktuális tagolással nem bíró, továbbá az egytagú és a formális alanyú (Es 
regnet féle) mondat. Arra a következtetésre jut, hogy az említett mondatok nem ítéletet 
fejeznek ki, hanem a gondolkodás egy más formájának felelnek meg. A modern logikai 
felfogást illetően Panfilov úgy vélekedik, hogy mindenféle ítélet á t a l a k í t h a t ó 
S —P szerkezetűvé, s ez nem véletlen, ugyanis az ítélet megismerési aktus, ennélfogva 
szerkezetében a lényeges az, hogy valamiről állítunk benne valamit. (A kérdés és a fel
hívás szerkezetét végül is nem elemzi.) Természetesen vitázik Panfilov azzal a nézettel is, 
amely tagadja, hogy a logikai és a grammatikai alany és állítmány között eltérés lehet. 
SAHMATOVnak, aki ezt vallja, Panfilov szerint g e n e t i k a i é r t e l e m b e n lehet 
igaza; felteszi továbbá, hogy a jutás típusú absztrakt főnevek létrejötte annak köszön
hető, hogy cselekvések és tulajdonságok is az ítélet szubjektumaivá váltak. A mondat szin
taktikai szinten nem, csupán logikai-grammatikai szinten határozható meg — állapítja 
meg. Majd áttér a predikativitás és a modalitás vizsgálatára. 

Panfilov ahhoz a legelterjedtebb s az akadémiai orosz nyelvtantól is képviselt 
orosz nyelvtani felfogáshoz csatlakozik, amely a (bármilyen struktúrájú) mondat alap
tulajdonságaként a predikativitást, a mondatnak a valóságra való vonatkoztatottságát 
jelöli meg, csupán következetesebb ennek a tételnek az értelmezésében, érvényesítésében. 
A szerző szerint megkülönböztetendő a mondat logikai-grammatikai szintjéhez tartozó 
predikativitás és az állítmányiság, amely egy alacsonyabb, a szintaktikai szint jelensége, 
és nem jellemzője a mondatnak általában. A predikativitás és az alany — állítmány 
viszony csak akkor esik egybe, amikor a logikai és a grammatikai alany és állítmány 
azonos. Magáévá teszi Panfilov a predikativitás és az állítmányiság történeti összefüg
gésére vonatkozó magyarázatot is; eszerint az állítmányiság genezisében a predikativitá
son alapul, az alany és az állítmány mint a logikai szubjektum és predikátum Specials 
morfologizált formái dolgozódtak ki. — A modalitásról szóló fejezet fő értéke a rendkívül 
kiterjedt szakirodalom áttekintése és a problematika igen lelkiismeretes feltárása; ellent
mondásoktól mentes megoldást e ponton Panfilov sem tud javasolni. Ez annyit jelent, 
hogy a modalitás körébe vont viszonyok és síkok — Adamecnek a könyvben idézett 
összefoglalása szerint az állítás —kérdés —felhívás, a realitás—hitelesség (docmoeepnocmb) 
— valószínűség — irrealitás, az állítás —tagadás, a szükségszerűség — lehetőség — szándék 
stb. viszonyok — összefüggésének és hierarchiájának kérdését Panfilovnak sem sikerül 
megoldania. Nem fogadható el például, hogy a kérdő mondat (Ő elmegy ?) a hitelesség
nek egyik esete (177. 1.). A szerző mindenesetre elveti a modalitásnak a beszéd céljaként 
való értelmezését (állítás — kérdés — felhívás stb.) s az állítás és a tagadás modalitásként 
való felfogását is, s úgy véli, hogy a mondatmodalitások elkülönülésének alapja a mondat 
tartalma h i t e l e s s é g é n e k foka a beszélő szempontjából (hiteles—problemati
kus — kategorikus stb.). A logikai és a mondatmodalitás azonosítását nem tartja lehet
ségesnek. A fenti értelemben vett modalitáson kívül azonban beszél a valóságbeli össze
függések jellegét tükröző modalitásról is, amely kifejezőeszközeinek az igemódokat jelöli 
meg. Ezzel kapcsolatos fejtegetése azonban több ponton nem eléggé világos, különösen 
hogy egyrészt logikai-grammatikai szintű jelenségnek, a predikativitás részének tekinti 
a modalitást, másrészt annak két típusáról és két szintjéről beszél. — A mondatrészek
nek és a mondat mint logikai-grammatikai szintű jelenség komponenseinek viszonyáról 
a szerző fő mondanivalója, hogy grammatikai alanyt és állítmányt csak olyan monda
tokban lehet megkülönböztetni, amelyekben azok szervező centrumai a mondatnak, ós 
grammatikailag, azon belül morfológiailag szemben állnak. A k é t t a g ú m o n d a 
t o k sem mindig tagolódnak grammatikai alanyra és állítmányra, így az Y MeHR ecmb 
denbzu, a MocKea—cmo/iuiia CCCP és egyéb típusú mondatokban csupán logikai-gramma
tikai, de nem grammatikai alany és állítmány van. Az ergatív esetben levő főnév nézete 
szerint csak akkor nyelvtani alany, ha a mondat organizáló centrumaként jelenik meg, 
és nyelvtanilag összefügg az állítmánnyal. — Az igenem (mAOz) hagyományos felfogá
sát bírálva Panfilov e kategóriát így határozza meg : az alany és az állítmány s a cselekvés 
szubjektuma és objektuma közötti viszony kifejezője, megfelelő igealakkal. E viszony 
különféle változatait itt megint több nyelvre kiterjedően vizsgálja, s vizsgálja annak 
összefüggését a mondat logikai-grammatikai tagolódásával. Lényegében elfogadja Paul-
nak azt a magyarázatát, hogy a passzívum: lehetőség a pszichológiai alany nyelvtani 
alanyként való kifejezésére, rámutat azonban, hogy a passzív szerkezet alanya nem min
dig logikai alany, lehet logikai predikátum is. 
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Az említetteken kívül Panfilov a mondatelemzésnek még számos részletkérdését 
érinti, különösen az orosz nyelvtanírásban felvetődött nézeteket és szempontokat mér
legelve. Könyve végén röviden összefoglalja egész mondanivalóját, s még néhány figye
lemre méltó megjegyzéssel egészíti ki. Felhívja a figyelmet arra, hogy egyik nyelvről 
a másikra történő fordításkor a logikai-grammatikai mondatstruktúrát is le kell fordítani 
ahhoz, hogy a fordítás adekvát legyen. 

MOLNÁR ILONA 

Henry G. Schogt: Le système verbal du français contemporain 

The Hague —Paris, 1968. Mouton, 74 1. 

HENRY G. SCHOGT igen nehéz feladatot vállalt magára könyve megírásakor: 
a francia igerendszer teljes bemutatását egy rövid monográfia formájában. A feladat 
nehézségét bizonyítandó elegendő utalni arra a tényre, hogy a francia igerendszerről 
eddig írt művek közül kevés lépett fel a teljesség igényével, viszont valamennyinek van 
valamilyen hiányossága. Ez alól persze H. Gr. SCHOGT müve sem kivétel, de feltétlenül 
hozzájárult a francia igerendszer alaposabb megértéséhez. 

A mű öt fejezetre oszlik. A bevezetés (Introduction générale, 9 — 20 1.) első részé
ben a címhez híven, de talán kissé feleslegesen, valóban igen általános nyelvészeti alap
fogalmakat ismertet a szerző, szinte kizárólag FERDINAND DE SAUSSURE Cours de lin
guistique générale-ja alapján, figyelembe véve a bírálatokat is, amelyek a CLG-t meg
jelenése óta érték. így a langue-parole ellentét bemutatásakor igyekszik tompítani a 
saussure-i szembeállítás merevségét. Jakobsonra emlékeztető szellemben beszél a szin-
krónia-diakrónia-dichotómiáról, kifejtve, hogy tiszta szinkrón leírás szinte lehetetlen, 
mivel gyakran előfordul, hogy egy adott igealak az egyik beszélő igerendszerében még élő 
kategória, a másikéból viszont teljesen hiányzik, míg a harmadiknak csak passzív nyelv
tudásában szerepel, aktívan soha nem használja. Ebből szükségszerűen következik, hogy 
az egyes informátoroktól származó nyelvi anyag mindig mutat bizonyos eltéréseket. 
Szerzőnk ezt a problémát úgy próbálja megoldani, hogy minimálisra csökkenti az infor
mátorok számát, olyannyira, hogy végül csak saját nyelvtudására, valamint a különféle 
nyelvtankönyvek adataira támaszkodik. Eljárását azzal a helyes megállapítással igyek
szik igazolni, hogy a stabilitás minden nyelvi rendszerben relatív, az egyes generációk 
maguk is különböző szinkrón síkokat képviselnek, tehát az általa megjelölt módszer az 
egyetlen járható út tiszta szinkrón leírás elkészítéséhez. Elfelejtkezik viszont arról, hogy 
a stabilitás, bár viszonylagos, mégis feltétlenül jellemző minden nyelvi rendszerre, a vál
tozások üteme egy bizonyos sebességet nem léphet túl, mert az már a kommunikáció 
rovására menne. Lehet tehát készíteni szinkrón leírást, egy bizonyos jól kiválasztott 
korpuszból kiindulva, és így minden bizonnyal igazabb képet kapunk a vizsgált rend
szerről. 

A szerző a kommutáció módszerét tartja a legcélszerűbbnek a kötet tárgyát 
képező rendszer leírásához: „Pour établir quel est le système verbal, c'est la commuta
tion d'éléments de la série limitée des morphèmes qui s'impose" (13). Ebből a tulajdon
képpeni formális leírásból azonban nem zárja és nem is zárhatja ki a szemantikai kom
ponenst. A fejezet végén röviden szól még a zéró morfémáról, alak és jel kapcsolatáról, 
valamint a névmás és a redundancia problémájáról, megállapítva, hogy a személyes név
más gyakorlatilag mindig információhordozó, eltekintve olyan csekély gyakoriságú ala
koktól, mint (nous) travaillerions, ahol a nous redundáns elem. 

A második fejezet (21 — 31) teljes egészében a diakrónia kérdésével foglalkozik. 
Szerzőnk feltehetően azért tartotta fontosnak e fejezet megírását, hogy a későbbi fejeze
tekben leírandó igerendszer néhány sajátosságát „megmagyarázza". Ezzel viszont pon
tosan a saussure-i szinkróniaelvet sértette meg, amely igyekszik kizárni a történeti aspek
tust egy adott rendszer leírásából. Ezzel egyébként a szerző is tisztában van, ezért tárgyal 
külön fejezetben olyan kérdéseket, mint az igerendszert érő hatások, az ezeket követő 
változások dinamikája, az egyes alakok gyakorisága és kihasználtsága, ennek hatása 
a rendszer változásaira, analógia és szinkretizmus, helyettesítés és grammatizálódás, 
morfológiai tendenciák; itt elsősorban a passé simple visszaszorulásának az okait igyek
szik megvilágítani. Szerinte ez azzal magyarázható, hogy a passé simple alakilag nem 
egységesült időben, mind a mai napig három paradigmasor jellemzi morfológiailag, ugyan
akkor ennek a nehéz alaknak egyre csekélyebb a kihasználtsága. 

A kötet teljes terjedelméhez viszonyítva kissé hosszúra nyúlt bevezető fejezetek 
után következik a címben megjelölt téma tárgyalása. A harmadik fejezet (32 — 60) a 
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kijelentő mód alakjait veszi sorra, ide sorolva — szerintünk helytelenül — a conditionnel 
alakokat is: présent, passé composé, passé simple, imparfait, futur, conditionnel, passé 
antérieur es plus-que-parfait, futur antérieur, conditionnel passé és a többszörösen össze
te t t idők (temps surcomposés). Az egyes igeidőket elsősorban azzal jellemzi a szerző, 
hogy a valós vagy irreális idősík mely pontján vagy mely szakaszán zajlik le a kérdéses 
igealakkal jelzett cselekvés. Kitér az egyes alakok mondattani sajátságaira is, így például 
megemlíti, hogy a szövegösszefüggés szerint a présent jelenthet múlt idejű, jelenben zajló 
és jövő idejű cselekvést. A passé composéval kapcsolatban H. G. SCHOGT a WARTBURG — 
ZUMTHOR szerzőpárral vitázva elveti azt az eléggé általános véleményt, hogy a passé 
composé a jelennel valamilyen kapcsolatban levő cselekvést jelöl. Az igeidőben alakilag 
meglevő jelen-morfóma szemantikailag nem felel meg okvetlenül jelen időnek. A passé 
simple-nek a mindennapi beszédből történt kiszorulása óta a passé coniposénak. a jelen
nel való szemantikai kapcsolata meggyengült, mivel átvette a tulajdonképpeni múlt 
idejű cselekvés (hajdani passé simple) funkcióit is. Ugyanakkor a szerző jogosan szere
pelteti művében a passé simple-t, mert az igerendszernek ma még feltétlenül részét képezi, 
az írott kódban még fontos információ-hordozó szerepe van. Szólnunk kell még a condi-
tionnelről, mely H. G. SCHOGT szerint mind formailag, mind szemantikailag a futur és az 
imparfait kombinációja. A szerző nem tesz különbséget conditionnel mint idő (futur 
dans le passé), és conditionnel mint mód között. Ezt az eljárást azzal indokolja, hogy 
alakilag nem lehet a kettőt elválasztani. Ennek eredményeként végül is az Indicatif 
főcím alatt kerül tárgyalásra a conditionnel mint mód, s így az utóbbi önállósága elhal
ványul, ami véleményünk szerint a rendszer torzulásához vezet. A conditionnel disztrib-
ciója révén nyilvánvaló, hogy el kell különítenünk a conditionnelt mint módot a kijelentő 
módtól. Formailag ezt az igazolja, hogy a feltételes módon belül szemben áll a condition
nel présent és a conditionnel passé. Ezért inkább a conditionnel módbeli szerepéből vezet
jük le a futur du passet. 

A következő fejezetet (51 — 62) a subjonctif problémájának szentelte a szerző. 
A tulajdonképpeni igealakok tárgyalását megelőzően szükségesnek tartotta, hogy álta
lánosan is bemutassa a subjonctif módot. El kell fogadnunk azt a megállapítását, hogy 
a subjonctif különleges jelleggel bír a francia igerendszerben ós hogy a subjonctif leírása
kor lehetetlen elvonatkoztatnunk a szemantikai és stilisztikai tényezőktől. Igen nehéz 
ugyanis megvonni a határt, ameddig a subjonctif használata „servitude grammaticale"-
nak számít, és amelyen túl már szabad választása van a beszélőnek az indicatif és a sub
jonctif között mondandójának helyesebb vagy általa helyesebbnek vélt kifejezésére. Ezt 
az amúgy is bonyolult helyzetet még bonyolultabbá teszi az a tény, hogy a subjonctif 
alakilag igen gyakran megegyezik az indicatif alakokkal. 

E problémák felsorolása után kerül sor a subjonctif igealakok tárgyalására a követ
kező sorrendben: présent du subjonctif, imparfait du subjonctif, plus-que-parfait du sub
jonctif. 

A présent du subjonctif-ot úgy jellemzi H. G. SCHOGT, hogy „oly módon fejez ki 
egy eseményt vagy helyzetet, hogy a meghatározó, illetve kísérő körülmények különleges 
hangsúlyt kapnak, ami különleges jelleget ad az egész mondatnak, amelyben a subjonctif 
szerepel" (56). Ezt követően olyan példákat hoz, amelyekben csak a beszélő szándékán 
múlik, hogy melyik módot választja. Végül — feltehetően helyesen — megállapítja, 
hogy a subjonctif azokban az esetekben él leginkább, amelyekben használata kevésbé 
függ a beszélő szubjektív véleményétől, tehát amikor a nyelvi rendszer kizár minden 
más lehetőséget. 

Az imparfait és plus-que-parfait du subjonctifról szerzőnk csak annyit mond, hogy 
lassan az egész rendszerből kiszorulnak, mert funkcióikat egyéb élő alakok (présent du 
subjonctif, conditionnel passé) már átvették. 

Az utolsó fejezetben (Les expressions-substituts et la voix passive, 63 — 71) azok
ról a helyettesítő kifejezésekről, ül. szerkezetekről ír a szerző, melyeknek az a céljuk, 
hogy a közlést pontosabbá tegyék. Gyakori jelenség ugyanis, hogy egy alakhoz több 
jelentés kapcsolódik és akkor a tágabb összefüggés teszi lehetővé a közlés megértését. 
De bizonyos esetekben a szövegösszefüggés sem adhatja meg a szükséges információt, 
ekkor a rendszernek új elemre van szükséges, amely bizonyos idő elteltével, amennyiben 
valóban önálló funkciót kap, rendszerbeli kategóriává válik.1 A következő kifejezésekről 

1 A helyettesítő kifejezések kapcsán meg kell említeni P . IMBS művét: L'Emploi 
des temps verbaux en français moderne, Paris 1960, amely egyébként nem szerepel H. G. 
SCHOGT könyvének kissé hiányos bibliográfiájában. Ezek a kifejezések P. IMBS termino
lógiájában périphrase prémorphologique, még nem épültek be a francia igerendszerbe, de 
alkotó elemeik (aller, venir) eredeti jelentése a kérdéses kifejezésekben már erősen elhal
ványult. P. IMBS emlékeztet bennünket arra, hogy történetileg a futur és a conditionnel 
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is hasonló fejlődésen ment át, tehát egy főnévi igenév és egy segédige kombinációjából 
alakultak ki. 
van it t szó: allar + infinitif, venir -\- de infinitif, devoir -f- infinitif, être en train de -J-
-|- infinitif. 

H. G. SCHOGT elemzése után úgy tűnik, hogy ezek a szerkezetek valamennyien 
elindultak a grammatizálódás útján, de még egyik se vált az igerendszer teljesen önálló 
funkcióval rendelkező tagjává. Miként a szerző is megjegyzi, csak egy nagyon komoly 
terjedelmű korpusz alapos vizsgálata adhat választ arra kérdésre, hogy mennyire önálló
sultak már ezek a kifejezések. 

A szenvedő szerkezetekről H. G. SCHOGT tulajdonképpen alig tesz említést, mivel 
szerinte, formális önállóság híján, teljesen marginális jelenség. Úgy véljük, hogy ilyen 
mértékű kiszorítása a rendszerből nem indokolt, mivel a mai francia nyelvben a szenvedő 
szerkezet még feltétlenül élő, önálló funkcióval rendelkező kategória. 

A könyv tehát formai kritériumok alapján mindazon igealakok teljes felsorolását 
adja, melyek — ha a beszélt nyelvben már nem is használatosak, — még információt 
hordoznak. A szerző által választott kommutációs módszer tulajdonképpen csak ezt az 
eredményt teszi lehetővé. Hogy a rendszer jelenlegi működéséről többet megtudjunk, 
ahhoz egy gondosan összeállított, a nyelvet a lehetőségekhez mérten optimálisan repre
zentáló korpusz alapos feldolgozása volna szükséges, a disztribúció módszerével. Elkép
zelhető, hogy amennyiben ilyen vizsgálatot stiláris szintenként is végeznénk, bizonyos 
szintek rendszeréből néhány igealak, mint például a plus-gue-parfait du subjonctif, már 
hiányoznék. 

A megfelelő korpusz hiánya miatt az egyes kategóriák illusztrálása meglehetősen 
pontatlan. A szerző ugyanis nemcsak ismert nyelvtankönyvekből, elsősorban WARTBURG 
és ZUMTHOR Précis de syntaxe du français contemporain című művéből veszi a példamon-
datokat, hanem sajátjait is közli, s utóbbiak nem mindig eléggé meggyőzőek. Ezekre 
a hiányosságokra egyébként ő maga is felhívja a figyelmet. Művét egy konkrét nyelvi 
anyag feldolgozására vállalkozó nagyobb mű alapjának szánta, és mint ilyet feltétlen 
haszonnal forgathatjuk. 

KISARI MIKLÓS 

Albert Henry: Métonymie et métaphore 
Bibliothèque française et romane publiée par le Centre de Philologie et de Littératures 
romanes de l'Université des Sciences humaines de Strasbourg. Sér. A. Manuels et études 

linguistiques 21. Paris 1971, Éd. Klincksieck, 160 1. 

A könyv szerzőjét, ALBERT HENRYt, a brüsszeli egyetem professzorát eddig első
sorban romanistaként, mindenekelőtt az ófrancia nyelv és irodalom szakértőjeként tar
tottuk számon. Korábbi művei, egy kétkötetes ófrancia irodalmi szöveggyűjtemény, 
egy francia és gallo-román lexikológiai tanulmánykötet, valamint az expresszív szintaxis 
körébe vágó dolgozatai szűkebb hazáján kívül is visszhangot keltettek. A kiváló nyelvész 
és irodalomtörténész ezúttal első ízben jelentkezik par excellence stilisztikai tárgyú 
publikációval. A könyv a hatvanas években a brüsszeli, a strasbourg-i és a québeci 
egyetemen tartott kollégiumok anyagából nőtt ki; egy részlete olaszul is megjelent (Natura 
e meccanismo creatore. Trad. it. di G. GIORNI, in: Strumenti critici 5 [1971]: 67 — 96). 

A témájának jelentőségéhez és bonyolultságához mérten viszonylag csekély ter
jedelmű értekezés szerkezete rendkívül világos, könnyen áttekinthető. A rövid bevezetés 
(7 — 11) és a bibliográfia (13 — 4) után a mû két fő részre oszlik: az első a metonímiával 
és a szinekdochéval (15 — 50), a második a metaforával (51 — 139) foglalkozik. Mindkettő
nek azonos a felépítése: előbb az illető szókép természetét és alkotó mechanizmusát 
elemzi, majd stilisztikai jellemzőit boncolgatja. A metaforáról szóló részben a szerző 
külön fejezetet szentel a metafora morfológiájának is; a metonímia és a szinekdochó 
vonatkozásában ilyen jellegű fejtegetésekkel nem találkozunk. Befejezésül, mintegy füg
gelék gyanánt, két kiegészítő megjegyzés (,,Considérations latórales") olvasható a meta
forák megújításáról (143 — 53), ill. módszertani kérdésekről (155 — 6). A kötetet tárgy-
és névmutató (157 — 60) zárja. 

Az előszóban H E N R Y néhány igen érdekes gondolatot vet fel a retorika fontossá
gáról. Rámutat , hogy a klasszikus retorikában a szóképek tanulmányozása nagyon jelen
tős —• ha nem központi — helyet foglalt el, s ezért a költői képalkotás mai, nyelvészeti 
vizsgálatában sem nélkülözhetünk bizonyos retorikai szempontokat. A szerző, igen helye
sen, nem éri be e módszertani tételnek pusztán elméleti síkon maradó kinyilatkoztatása-
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val, hanem — mint később látni fogjuk — műelemző gyakorlatába is átülteti: a meta
fora alaktanának megalapozásakor az arisztotelészi poétika kategóriáihoz nyúl vissza. 
E felfogás és megközelítési mód számos ponton érintkezik egy merőben eltérő kiinduló -
pontú és jellegű iskolának, a lingvisztikai és irodalomkritikai strukturalizmusnak „a reto
rika időszerűségéről" vallott nézeteivel (vö. GÉRARD GENETTE, Rhétorique et enseigne
ment, in: Figures I I . Paris 1969. 23 — 42; TZVETAN TODOROV, Littérature et signification. 
Paris 1967. 91 — 5 stb.). A „hagyományos" és „modern" irányzatoknak e szemléletbeli 
konvergenciája, a retorikai, s ennélfogva szükségképpen formális és szinkrón metódusok 
fokozatos térnyerése (ehhez vö. még az HENRYtól is többször idézett kézikönyvet: 
OH. PERELMAN —L. OLBRECHTS-TYTECA, La nouvelle rhétorique. Traité de l'argumenta
tion I —IL Paris 1958; valamint A. K I B E D I VARGA, Rhétorique et littérature. Paris 1970) 
tudományelméleti ós filozófiai aspektusból is figyelemre méltó jelenség. Ezekre az össze
függésekre azonban e helyütt nem térhetünk ki bővebben. 

A bevezetés másik lényeges megállapítása a dolgozat fő célkitűzését körvonalazza. 
A szerzőnek az a meggyőződése, s ezt már itt, a kezdet kezdetén leszögezi, hogy a mind
eddig egymástól többé-kevésbé elszigetelten tárgyalt három szókópfajta: a metafora, 
a metonímia és a szinekdochó tulajdonképp egy és ugyanazon nyelvi tény háromféle 
megnyilvánulása, melyet egyetlen alapvető szellemi művelet hoz létre (10). A könyv 
ennek a hipotézisnek az igazolására tesz kísérletet. 

Az első részt, a metonímia és a szinekdochó sajátságait analizáló mintegy 35 oldal
nyi fejezetet lapozgatva a recenzensben óhatatlanul felötlik, hogy e szóképeket a magyar 
stilisztika egyik jeles művelője, ZLINSZKY ALADÁR már a tízes évek elején a stilisztikai 
fogalmak lomtárába utalta (ZLINSZKY, A szóképekről. Bp. 1911; In : A magyar stilisztika 
útja. Szerk. SZATHMÁRI ISTVÁN. Bp. 1961. 246), s ez a nézete akkor nagyon is „korszerű
nek" és követendőnek látszott, amire mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a francia GASTON 
ESNAULT még 1949-ben is így ír: „la métaphore seule est poésie, est faiseuse" (ESNAULT, 
La sémantique. In: Où en sont les études de français. Manuel général de linguistique 
française moderne. Publié sous la direction de: ALBERT DAUZAT. Paris é. n. [19492], 134). 
Ma viszont, a hetvenes évek derekán minden, a szóképekkel foglalkozó igényesebb köz
lemény részletesen kiterjeszkedik a fogalmi érintkezésen alapuló képek problematikájára 
(vö. pl. csak a közelmúlt magyar szakirodalmából: J . SOLTÉSZ KATALIN, Babits Mihály 
költői nyelve. Bp. 1965. 123 — 7; JÁNOSIK ZSUZSA, A tömörítés eszközei Németh László 
prózájában. Bp. 1971. 68 — 73; K. SZOBOSZLAY ÁGNES, A szemléletesség eszközei Németh 
László nyelvében. Bp. 1972. 37 — 52). Ezt a tendenciát dokumentálja többek között 
éppen ALBERT H E N R Y könyve is. Annak, hogy a metonímia és a szinekdochó stilisztikai
poétikai jelentőségéről az utóbbi években ennyire megváltozott a felfogás, nyilván több
féle oka van. Ezek közül mi most csak az egyikre hívjuk fel a figyelmet, mégpedig ROMAN 
jAKOBSONnak egy tudománytörténeti fontosságú publikációjára, amely a nyelv meta
forikus és metonimikus pólusának feltárásával implicit módon a metonimikus képalko
tás egyenértékűségét és alapvető voltát is bebizonyította (JAKOBSON, TWO Aspects of 
Language and Two Types of Aphasie Disturbances. In: ROMAN JAKOBSON—MORRIS 
HALLE, Fundamentals of Language. 's-Gravenhage 1956. 53 — 82, különösen 76 — 82). 
HENRY számos vonatkozásban bírálja JAKOBSON elméletét — erre a későbbiekben még 
visszatérünk —, ám könyvének ez a fejezete véleményünk szerint aligha születhetett 
volna meg a metonímiára és a szinekdochéra irányuló kutatásoknak ROMAN jAKOBSONra 
visszavezethető fellendülése nélkül. 

A. mű tulajdonképpeni érdemi fejtegetéseit H E N R Y , példamutatóan, az alapfogal
mak megbízható definiálásával vezeti be. A szinekdoché és a metonímia, e két, korábban 
nemritkán összekevert: önkényesen felcserélt vagy indokolatlanul egybemosott kategória 
között világosan meghúzza a határvonalat. A köztük levő legfontosabb különbséget — 
ESNAULT nyomán — abban látja, hogy míg a szinekdoché a szónak logikai és pszicho
lógiai t e r j e d e l m é t , addig a metonímia a t a r t a l m á t módosítja (58). Az 
előbbire a crins 'sörény' szót hozza fel példának, amely eredetileg általában minden élő
lény fején és nyakán levő szőrzetet jelenthetett, s használata csak később korlátozódott 
a lovak sörcnyének megjelölésére. A metonímia szemléltetésére idézett jelentésfejlődés 
nyelvi és kultúrtörténeti szempontból egyaránt jóval érdekesebb: grève 'egy bizonyos 
hely a Szajna-parton' ->- 'az a hely, ahol a munkanélküliek összegyűlnek' -*• 'munka
beszüntetés, sztrájk' (19 — 20). A két szóképfajtát az a közös mozzanat kapcsolja össze, 
hogy mind a metonímia, mind pedig a szinekdochó két é r i n t k e z ő képzet közötti 
asszociációból ered. A mélyben meghúzódó egységüknek H E N R Y pszicholingvisztikai 
magyarázatát adja: mindkét képtípus egy alapvetően közös tudati műveletben gyöke
rezik. Ezt a műveletet a könyv írója a természettudományból kölcsönzött műkifejezéssel 
fokcUizáció-nák kereszteli el (eredeti jelentése: 'fénynyalábnak vagy elektronsugárnak 
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egy pontra irányítása, koncentrálása' [26]). A nyelvészet régebben is ismerte és le is 
írta ezt a jelenséget, legfeljebb kevésbé „természettudományos" módon, pl. így: „(közös) 
jelentés jegyek kiemelése" stb. A fokalizációs mechanizmus több, egymásra épülő logikai 
ós nyelvi síkon működtethető. HENRY pontosan ós érzékletesen elemzi ezeket a szinteket 
és műveleteket: ebben rejlik igazi érdeme, nem az — egyébként ötletes — új műszó 
kiagyalásában. 

A fokalizációs eljárások szempontjából szóba jöhető nyelvi rétegek meghatáro
zásakor a szerző számos új vagy részben új terminus technicust használ, emiatt ismerte
tésünkben egy kis kerülőt kell tennünk. A fogalom, H E N R Y szerint, több más fogalomból 
tevődik össze; a nyelvi jel, a szó mögött megbúvó fogalmi entitásnak e fogalmi-logikai 
alkotórészeit — POTTIER és GREIMAS nyomán — szémák-nak hívja. Egy fogalom-entitás 
szómáinak összessége alkotja az ún. szémikus mező-t (24). 

A metonimikus jelentésváltozások a lexikális egységek szómikus struktúráiban 
zajlanak le. A tudat a szémák egyikére koncentrál, s a fogalom-entitást azzal a szóval 
jelöli meg, amely e szémát fejezné ki akkor, ha fogalom-entitásnak tekintenénk (pl. 
louis 'Lajos-arany'). A szellemi mozgás az interszómikus viszonylatok síkján megy végbe: 
a szémák komplexumát mint egészet csaknem figyelmen kívül hagyja, s csak egyikő-
jükre összpontosul (a fenti példában a 'lemez', 'kerek', 'arany', 'fizetni' stb. jelentés-
komponensek szorulnak háttérbe az egyetlen kiemelt fogalmi jegy — 'Lajos [király] 
képe' — mögött). Ez az elszigetelő-kiemelő művelet a fokalizáció (24 — 6). 

A szémikus mezők szintje fölött a fogalmi (szemantikai vagy asszociatív) mezők 
rétege terül el, amely fogalom-entitásokból és a nyelvben ezeknek megfelelő szavakból, 
kifejezésekből áll. Ezek közt állandó és többé-kevésbé pontosan leírható viszonyok van
nak. A szinekdoché egy asszociatív mező két elemének szémikus struktúráját mozgatja 
meg: tudatunk mintegy „egymásra kopírozza" két érintkező — vagyis ugyanazon 
asszociatív mezőhöz tartozó — fogalom szémikus mezejót; a közös karakterjegyeknek 
csak egyikét tartja meg, s ennek alapján végrehajtja a terminus behelyettesítését (25). 

A metonímia és a szinekdoché tehát ugyanannak a szellemi műveletnek a meg
nyilatkozása. A képalkotás folyamata két, egymással szorosan összefüggő és egymásból 
következő fázisra tagolódik: a) a „tudatnyaláb" áthelyezése a mezőnek egy másik 
helyére, amely korábban nem volt kiemelve; b) a nyelvi jel behelyettesítése (26). I t t 
jegyezzük meg, hogy a behelyettesítés műszó egy kissé szimplifikálja a művelet lefolyását, 
s a költői nyelv metonímiáira-szinekdochéira aligha alkalmazható (e problémáról később, 
J E A N COHEN metafora-elmélete kapcsán még szót kell ejtenünk). A lényegben azonban 
HENRYnak minden bizonnyal igaza van: a metonímia és a szinekdoché fokalizációs szó
képek (26). 

Az első rész egyébként igen gazdag találó részletmegfigyelósekben is. E finom 
elemzések ismertetéséről hely hiányában le kell mondanunk, csak utalásképpen hívjuk 
fel az olvasó figyelmét a metonimikus körülírásról (32 skk.), ill. a szinekdoché és a meta
fora összefonódásáról (38 — 40) írottakra. A fejezet végén, ahogy ezt korábban említet
tük, HENRY néhány kritikai észrevételt fűz ROMAN JAKOBSON gondolatmenetéhez (47 — 
50). Többek között azt a jogosultnak látszó kérdést teszi fel, hogy vajon JAKOBSON 
„realista prózá"-ja időtlen kategória-e vagy konkrét (stílus)történeti tény. Rámutat, 
hogy a metaforikus kifejezésmód nem a romantikus költészet privilégiuma: a klasszikus 
és a modern lírában is jelentős szerepet játszik (pl. Saint-John Perse-nól; de ugyanez 
a költő éppily „romantikusan" tobzódik a metonímiában is, Oiseaux című prózaversé
ben). Mindebből a magunk számára azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a jakobsoni 
teória nagy vonalakban helytálló, de a konkrét műalkotásokkal szembesítve további 
finomításra szorul. 

A kötet második szerkezeti egysége a metaforáról kíván átfogó képet adni. A vál
lalkozás merészsége és szépsége lefegyverző, de egyúttal kételyeket és ellenérzéseket is 
ébreszt az olvasóban: érdemes-e újból nekivágni ennek az „agyonírt" témának? A meta
forának ugyanis minden képzeletet felülmúlóan hatalmas terjedelmű szakirodalma van. 
Az amerikai WARREN A. SHIBLES bibliográfiájában, amely ugyanabban az esztendőben 
látott napvilágot, mint H E N R Y könyve, csaknem 300 sűrűn nyomott oldalon sorjáznak 
a metaforával foglalkozó monográfiák, tanulmányok, cikkek könyvészeti adatai (SHIBLES, 
Metaphor: An Annotated Bibliography and History. Whitewater, Wisconsin, 1971, The 
Language Press, XIV, 414 p. ; a tulajdonképpeni bibliográfia: 23 — 318). A szinte átte
kinthetetlen adat- és gondolat-dzsungel láttán önkéntelenül is az a kérdés fogalmazódik 
meg bennünk: lehet-e ezek után még mindig valami újat mondani a metaforáról? Nos, 
ALBERT HENRY munkája bebizonyítja, hogy — lehet, sőt: meglepően újat is lehet ! 

A metaforáról és a metonímiáról értekező régebbi szerzők a két szóképfajtának 
főként antagonisztikus ellentétét hangsúlyozták, megállapítva, hogy két szemléletmód, 
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két gyökeresen eltérő világfelfogás kifejezői. Maga H E N R Y is idézi G. EsNAUi/r-tól azt 
a szembeállítást, hogy az analitikus jellegű metonímia tudomásul veszi a jelenségek adott 
rendjót, míg az intuitív természetű metafora ezt a „külsőleges" rendet nem ismeri el. 
A metonímia a dolgokat a külvilág által megszabott reális és felhasználható mivoltuk
ban fogja fel, a metafora ezzel szemben figyelmen kívül hagyja a praktikus összefüggése
ket (58). A metonímia reális, a metafora viszont intuitíve-szubjektíve létrehozott kap
csolaton alapul (63). 

Ugyanakkor azonban H E N R Y észreveszi a metafora és a metonímia közti azonos
ságot, közös vonást is: mindkettő — a szinekdochéval ellentótben — a jelentéstartalom 
(„compréhension") módosulásából fakad. A szinekdoché a fogalmi terjedelem bővülése 
vagy szűkülése, a metafora ós a metonímia a tartalom megváltozása (vö. ESNAULT, 
L'Imagination populaire, Métaphores occidentales. Paris 1925. 32, 36). Végső soron 
a három szókóptípusnak (metafora, metonímia, szinekdoché) közös a gyökere, a meta
forát ugyanis éppen úgy a fokalizáció művelete hozza létre, mint az érintkezési képzet
társításra támaszkodó képeket. A metafora tehát voltaképp egy metonimikus tudati 
folyamatra vezethető vissza, egy kettős metonimikus fokalizációra, azaz a közös jelentés
jegyek kiszűrésére két — különböző asszociatív mezőhöz tartozó — kifejezésből. Az 
egyetlen alapszókép, az érintkezésen alapuló „figure de contiguïté" első fokon mint 
metonímia vagy szinekdoché realizálódik, másodfokon metaforává terebélyesül (69). 

A könyv szerzője egy rövid fejezet erejéig (59 — 63) kitér a metafora ós a hasonlat 
viszonyának kérdéskörére is. Megállapítja, helyesen, hogy e képfajták lényegükben 
különböznek egymástól: a metafora nem elliptikus hasonlat, nem kombinatorikus varián
sa a hasonlatnak. A metaforának „sűrített hasonlat"-ként („comparaison condensée") 
való meghatározása azt sugallná, hogy a metafora kevesebb jellel fejezi ki azt, amit a 
hasonlat többel. Pedig nem így van, mivel a metafora nem m á s k é p p e n , hanem 
m á s t mond, mint a hasonlat (59). Ha már mindenáron definiálni akarjuk, leghelye
sebb rövidített azonosságnak („identité abrégée") nevezni (66). 

Amennyire reálisnak és józannak tekinthető a fenti megkülönböztetés, annyira 
problematikus és vitatható a hasonlatoknak az a felosztása, melyet H E N R Y a könyv 
61 — 2. lapján közöl. Eszerint a hasonlat („comparaison") négyféle lehet: 1. „sémiéma-
tique" : ha a hasonlatnak csak lexikális és nem grammatikai kifejezőeszközei vannak 
(pl.: „Quand je te compare à ton frère, je le profère à toi, parce qu'il est identique à ton 
père"); 2. „sémantique" : ha a mértéket egy jellemző fordulatban vezeti be (pl.: „Elle 
avait une ironie satanique"); 3. „taxiématique" : ha a hasonlat második vagy mindkét 
tagját tipikus kötőszó vezeti be (pl.: comme . . ., aussi . . . que, ainsi que, autant . . . 
autant, tel . . . tel); 4. „phrastique" : ha a hasonlatot egyszerű mellérendelés fejezi ki 
(pl.: „Carlsbad . . . était désert; salle d'opéra après la pièce jouée"). Ez a rendszerezés 
a zárt, kötött struktúráktól („structures serrées") a jelölt mellérendelő struktúrákon át 
(„structures juxtaposées avec marque") végül a specifikus jegy nélküli mellérendelése
kig („juxtapositions sans marque spécifique") jut el (62). Kifogásainkat röviden az 
alábbiakban foglalhatjuk össze: a) a DAMOURETTE-től és PiCHONtól átvett sajátos ter
minológia fölöslegesen nehezíti a megértést (a sémième és a taxième meghatározását 1. 
JACQUES DAMOURETTE—EDOUARD PICHON, Des mots à la pensée. Essai de Grammaire 
de la Langue Française. Paris é. n., I . §§ 6, 59, 60, 62); b) ez a felosztás — mint erre az 
olasz GIAN FRANCO PASINI kitűnő bírálata nyomatékosan figyelmeztet — nem választja 
el eléggé egymástól a valódi összemérést, egybevetést ( l . típus) a képszerű összehason
lítástól (2 — 4. típus), pedig poétikai relevanciája csak az utóbbinak van (vö. PASINI, 
Dalla comparazione alla metafora. Lingua e stile 7 [1972]: 457 — 8), mivel a „szemiema-
t ikus" hasonlat célja kimerül a puszta ismeretközlésben, az egyszerű kommunikációban: 
a kommunikatív homogén hasonlatokban az egyik tárgy csupán a másik megmérésére 
szolgál (vö. GÁLDI LÁSZLÓ, Précis de stylistique française [Egy. jegyzet] Bp. 1969. 77); 
c) a példák közt számos olyan nyelvi jelenség van, amely voltaképpen nem is hasonlat, 
legalábbis a mi stilisztikai hasonlat-fogalmunkkal nem egyeztethető Össze, még ha a 
comparaison-t nem 'hasonlat'-nak, hanem csak 'összehasonlítás'-nak értelmezzük is; 
nyilvánvalóan metaforák pl. a következők: „Elle avait une ironie satanique"; „Elle 
avait une rigidité de statue"; „Sous les arceaux déserts une funèbre armée | De feuilles 
mortes court en essaim éperdu". 

A metaforával foglalkozó fejezetből még egy részletet tartok érdemesnek a kieme
lésre, s ez J E A N COHEN metafora-elméletének ismertetése és — részleges — cáfolata 
(74 — 5). COHEN a Structure du langage poétique-ben ebből a mondatból indul ki: 
„L'homme est un loup pour l'homme" ( = Ember embernek farkasa). A névszói állít
mány it t a köznyelvi kódhoz képest inadekvát, „pontatlan", „helytelen" („imperti
nent"), azaz — hagyományosabb terminológiával élve — átvitt , ül. képes értelemben 

31 Nyelvtudományi Közlemények 76/1-2 . 
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fordul elő. Ennek folytán a jelölő, a nyelvi forma (loup) és a tulajdonképpeni jelölt, 
a metaforikus átvitt jelentés ('kegyetlen') közé beiktatódik egy „elsődleges" jelölt, 
a nyelvi jelnek a „kód" szerinti jelentése ('farkas'). E három tényezőnek egymáshoz 
és a funkcióhoz való viszonyát COHEN az alábbi sémával szemlélteti: 

Fonction \ 

Sa ' loup 
\ 

Sé 1 'farkas' 
\ 

Sé 2 'kegyetlen' 

ahol Sa = signifiant (jelölő), Sé = signifié (jelölt). Az egyenes út a Sa-tói a Só 2-ig „el 
van torlaszolva", mivel a kettő közé ékelődik a Sé 1. A nyelvi közlemény befogadása 
során először ezt el kell távolítani („écarter"), hogy azután a Sé 2 elfoglalja a Só 1 
helyét, ami lehetővé teszi az impertinencia megszüntetését, vagyis a mondat megértését. 

CoHENnek ezt a gondolatmenetét ALBERT H E N R Y több ponton megkérdőjelezi. 
Legfontosabb ellenvetése: a Sé 1 nincs kiiktatva, mert a 'farkas' jelentés is m i n d 
v é g i g érvényben marad, sőt átszínezi, áthatja, sűríti a nyelvi kifejezést, éppen az 
állandó jelenlét, a kettős szémikus tartalom egymásra vonatkozása révén. Az állítmány 
a kódhoz képest valóban impertinens, de ez az eltérés („écart") az appercepció során 
nem redukálódik, nem tűnik el: a kontextus megvilágítja és elfogadtatja. A „helytelen
ség" ugyanis nem teljes: a részleges impertinenciát részleges pertinencia ellensúlyozza. 
Ez utóbbinak a kettős és azonosító metonimikus szemlélet a biztosítéka. A metonimikus 
azonosságot, pontosabban az azonosító metonimikus részletet (a jelen esetben a 'kegyet
lenség' fogalmi jegyet) a dekódoló a kontextus segítségével fedi fel: az ember és a farkas 
között ez a közös tulajdonság az érintkezési pont, ezt emeli ki a fokalizációs mechaniz
mus. Metaforát nem azért használunk — írja H E N R Y —, hogy csökkentsük vagy meg
szüntessük a „helytelenséget", hanem azért, hogy megteremtsünk vagy legalábbis kiak
názzunk egy expresszív, de a kontextus által feloldott impertinenciát (75). A két jelentés 
(Sé 1 és Só 2) közt állandó ingadozás, szemantikai mozgás tapasztalható. Ezért nem helyes 
metaforikus kifejezések (képek) esetén behelyettesítés-ről beszélni (ezt a hibát néhányszor 
maga a szerző is elköveti, vö. pl. 69, 72). 

Befejezésül a kötet leghosszabb és viszonylag legkevésbé sikerült fejezetéről, 
a metafora morfológiáját tárgyaló részről (79 — 114) kell megemlékeznünk. Láthatóan 
igen sok munka fekszik benne, de ez az igyekezet az esetek többségében kárba vész, 
nem hoz felszínre stilisztikailag hasznosítható eredményeket. A hibák forrása nem a 
kutató rátermettségének hiányában, hanem a kiválasztott elemzési mód merevségében 
és erőltetettségében keresendő. HENRY ugyanis — ARISZTOTELÉSZ „aránytrópusának" 
mintájára — a metaforát alkotó tárgyi és képi komponensek viszonyát mindig ugyan
azzal az aránypárral fejezi ki: 

a a' 
b==Tr' 

ahol a és b a képi („métaphorisant"), a' és b' pedig a tárgyi sík elemeit („mótaphorisó") 
szimbolizálja (82). Attól függően, hogy e négy tényező közül a szövegben hánynak van 
explicit nyelvi kifejezése, a metafora négy-, három-, két- vagy egytagú. A tisztán for
mális módszer, a séma „következetes" alkalmazása többnyire meddő szőrszálhasogatásba 
torkollik, amely a kép esztétikai értékeit nemhogy felszínre hozná, de valósággal meg
semmisíti. Az alábbi elemzés még a sikerültebbek közül való: 

„On a peur quand on voit, vague, à fleur d'horizon, 
Montrant, dans l'étendue au crépuscule ouverte, 
Son dos mystérieux d'or et de nacre vert, 
Ramper le scarabée effroyable du soir" 

(Victor Hugo: Dieu) (88) 

A kép összetevői a következő aránypárban írhatók fel: 

a scarabée soir a' 
b reflets dorés du dos (reflets d'or du couchant) 6' 

A metafora tehát háromtagú, a—a' — b felépítésű. Ennél többet azonban nem tudunk 
és nem is tudhatunk meg róla ezzel a skolasztikus ízű eljárással. A szöveg mélyebb, 
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szintagmatikus struktúrája, valamint a nyelvtani és képi struktúrák kölcsön viszonya 
így természetesen homályban marad. 

E vitatható megoldások azonban nem vonnak le semmit H E N R Y könyvének 
korábban már többször említett értékeiből. Ezek közül talán az a legfontosabb és a legin
kább tiszteletre méltó, ahogy anyagát megválogatja és elrendezi. Nem törekszik a már 
szinte áttekinthetetlenné duzzadt szakirodalom részletes ismertetésére és kritikájára 
(jellemző, hogy a bibliográfia mindössze tizenhat tételből áll !); csak azokat a szerzőket, 
ül. tanulmányokat emeli ki, akiknek, ül. amelyeknek megállapításai alátámasztják 
gondolatmenetét vagy (ritkábban) ellentétesek vele. Az utóbbi esetben nem riad vissza 
a polémiától sem, ahogy ezt JAKOBSON és COHEN elméletével kapcsolatban láthattuk is. 
A mű felépítése ennek köszönhetően biztos és határozott, szerkezete vüágos, stüusa 
tiszta. Minden tekintetben eleget tesz a ,,clarté" követelményeinek. A témát csaknem 
mindig szépirodalmi példákon mutatja be, főleg Victor Hugo és Saint-John Perse, vagyis 
egy pregnánsan XIX. , ül. XX. századi költő verseiből idéz sokat. 

ALBERT H E N R Y munkája az újabb stilisztikai és jelentéstani kutatásoknak jelen
tős, elolvasásra érdemes terméke. 

KEMÉNY GÁBOR 
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MUNKATÁRSAINKHOZ 

Kérjük munkatársainkat, hogy a szerkesztőség és a nyomda munkájának 
megkönnyítése érdekében vegyék figyelembe a következőket: 

1. A kéziratokat szabványos papírlap egyik oldalára gépeljék. 
2. Egy lapra legfeljebb 30 sort, soronként legfeljebb 60 betűt Írjanak. 
3. A kézirat szövegében a következő jelzéseket használják: kurzív 

(nyelvi adatok jelölésére), ritkított (értelmi kiemelésre),=;félkővér (al
címek betűtípusaként),^^^kapitálehen (a szerzők nevének kiemelésére). 

4. A kézirat géppel írott szövegében az utólagos javításokat, a fonetikai 
jeleket tintával vagy golyóstollal írják. 

5. A folyóiratok és sorozatok kötetszámát arab számmal írják. A kötet
szám és lapszám közé kettőspontot tegyenek. 
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